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Sammanfattning  
 

Syfte: Att beskriva hur patienten upplevde den perioperativa dialogen och dess information. 

Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt. De vetenskapliga artiklarna söktes via 

databaserna Cinahl, Pubmed, Medline och Academic Search Elite. Uppsatsförfattarna valde ut 

16 artiklar låg till grund för resultatet. Artiklarna bestod av både kvalitativa och kvantitativa 

studier. Artiklarnas kvalitet bedömdes utifrån granskningsmallar. 

Resultat: I studier kunde utläsas att patienterna hade goda upplevelser av den perioperativa 

dialogen. Patienterna kände sig delaktiga i sin egen omvårdnad och behandling samt upplevde 

att operationssjuksköterskan såg dem som viktiga i omvårdnadsprocessen. Patienterna blev 

sedda som individer och inte som objekt. Patienterna kände även en samhörighet med 

operationssjuksköterskan. Detta gjorde att patienterna kände sig trygga och kunde lämna över 

ansvaret till operationssjuksköterskan. Resultatet visade även att det fanns brister i 

informationsgivningen samt att olika vårdkategorier fokuserade på olika innehåll i den 

perioperativa informationen. Patienterna upplevde ett ökat informationsbehov rörande 

operationen samt uppföljning postoperativt av operationspersonal. 

Slutsats: Den perioperativa dialogen hade ett stort värde för patienterna. Brist på preoperativ 

information ledde till en oförberedd och otrygg patient. Att helt frångå en viktig bit i 

patienternas omvårdnad ledde till en upplevelse av att inte vara delaktig i sin egen situation. 

Den postoperativa uppföljningen visade sig vara viktig för patienternas välbefinnande.  

 

Nyckelord: Information, omvårdnad, operationssjuksköterska, patient upplevelse, 

perioperativa dialogen. 

Keywords: Information, nursing care, patient experience, perioperative dialogue, theatre 

nurse. 
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INTRODUKTION 
Historik 
 
Ett kirurgiskt ingrepp är en stor händelse i en patients liv och nästan ingen går obemärkt 

igenom en sådan upplevelse. Hur patientens psykiska grundtillstånd är styr till stor del dennes 

välbefinnande innan en operation (Caumo et al., 2001).  

 

I början av 1900-talet började de preoperativa förberedelserna ta plats. Operationerna gjordes 

fortfarande i hemmen. Förståelsen för att förbereda patienten med bad, vila och kokning av 

lakan och instrument fanns redan då. Tyvärr fanns föga förståelse av att förbereda patienten 

mentalt och endast en kort information gavs till patienten. Mellan 1920 och 1939 hade 

operationerna flyttat in på sjukhusen. De preoperativa förberedelserna utvecklades, men de 

mentala och psykologiska förberedelserna var minimala. Det var först på 1940 – talet som den 

perioperativa omvårdnaden utvecklades och patientinformationen blev en naturlig del i den 

preoperativa förberedelsen. På 1960- talet såg sjukvården sambandet mellan en väl förberedd 

patient och den postoperativa upplevelsen. Patienternas emotionella behov uppmärksammades 

och en strukturerad preoperativ instruktion utformades (Rothrock, 2007). 

 
Operationssjuksköterskans profession 
Operationssjuksköterskans roll är att skapa en så trygg och säker miljö för patienten som 

möjligt. Uppträdandet mot en patient perioperativt är avgörande för hur denne upplever den 

perioperativa vården (Lindwall & von Post, 2000; Rothrock, 2007).   

Operationssjuksköterskan är den som tillsammans med anestesisjuksköterskan ansvarar för 

omvårdnaden runt patienten före, under och efter en operation eller kirurgisk undersökning. 

Målet med omvårdnaden är att underlätta för patienten att genomgå operationen/ 

undersökningen med bra resultat och utan komplikationer. De ansvarar även för förberedelsen 

av patienten inför operationen. Då krävs kunskap om patienten för att ta emot och bemöta 

honom/henne på ett professionellt sätt. Inför en operation är det operationssjuksköterskan som 

har ansvaret för teknisk apparatur, instrument och material som behövs samt ansvarar för 

hygien och aseptik på operationssalen (Rothrock, 2007). 
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Perioperativa dialogen 
Den perioperativa dialogen startade i USA 1985 och har senare bearbetats i Sverige av von 

Post (Lindwall & von Post, 2008). Lindwall och von Post (2008) menar att 

operationssjuksköterskan är bättre förberedd att möta patienten perioperativt om hon först haft 

ett preoperativt samtal. Dialogens största uppgift är att skapa en välinformerad och trygg 

patient perioperativt. Den består av tre delar; pre-, intra-, och postoperativ del (ibid.). För att 

patienten ska känna en delaktighet och ett självbestämmande över sin hälsa, vård och 

behandling behöver denne kunskap och information om sina valmöjligheter. Då finns 

operationssjuksköterskan till hands med sin kompetens och resurser (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Den perioperativa dialogen beskrivs enligt Lindwall och von Post (2008) som ett möte mellan 

patienten och operationssjuksköterskan som helt är på patientens villkor. I samspelet 

identifieras patientens vårdbehov. Patienten får i mötet delge sina tankar, sin eventuella oro 

samt förväntningar inför operationen. Meningen är även att patienten ska erhålla information 

om vad som kommer att hända vid operationen. Samtalet är till för att samla information om 

patienten. Denna information används sedan för att utföra en mer individuell perioperativ 

vård. Genom att samla denna kunskap skapas ett patientcentrerat arbetssätt där den delaktiga 

patienten har en positiv inverkan på omvårdnadsresultatet. Postoperativt träffar 

operationssjuksköterskan åter patienten för att utvärdera omvårdnaden kring operationen samt 

hur patienten upplevde det hela (Lindwall & von Post, 2008; Socialstyrelsen, 2011).  

 

Rothrock (2007) beskriver den perioperativa dialogen i en perioperativ patientfokuserad 

modell som består av sex steg. Första steget är att samla och sortera information om patienten 

och utföra en bedömning av denne. I andra fasen ställs omvårdnadsdiagnoser och i den fasen 

fokuseras på eventuella risker som föreligger i patientens vård. Den tredje fasen är till för att 

analysera och fundera över informationen som operationssjuksköterskan fått ta del av från 

patienten, och slutligen i den fjärde fasen planeras omvårdnaden. Efter planeringen genomförs 

den planerade omvårdnaden i den femte fasen när patientläge väljs, preoperativ 

huddesinfektion och drapering utförs. Slutligen görs en utvärdering av 

omvårdnadsdiagnoserna, där operationssjuksköterskan kan titta på slutsatsen av det hela 

(ibid.). 
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Preoperativt 
Innan mötet med patienten går operationssjuksköterskan igenom patientjournalen för att få en 

uppfattning av patientens psykiska och fysiska tillstånd. När hon sedan möter patienten i det 

preoperativa samtalet är hon förberedd. Därefter försöker hon att etablera en god kontakt med 

patienten för att sedan informera om den omvårdnad som bedrivs inne på 

operationsavdelningen. Under mötet med patienten vill operationssjuksköterskan få en bild av 

tänkbara omvårdnadsbehov. Därefter lyssnar hon på patientens tankar kring operationen, 

eventuell oro och önskemål. Därefter kan de båda tillsammans diskutera eventuella 

omvårdnadsåtgärder (Lindwall & von Post, 2008).  

 

Intraoperativt 
Då patienten anländer till operationsavdelningen möts hon eller han av samma 

operationssjuksköterska som vid det preoperativa samtalet. Här kontrolleras identitet, 

eventuell sido- markering vid pariga organ och allergier (SOSFS, 1989:1). Dialogen fortsätter 

och både patient och operationssjuksköterska vet nu hur patienten önskar det i sin omvårdnad 

vid uppläggning, preoperativ huddesinfektion och drapering (Lindwall & von Post, 2008). I 

och med att omvårdnadsåtgärder tidigare diskuterats med patienten är dessa redan förberedda 

när patienten kommer. Arrangemangen kan utföras direkt och vårdkedjan blir mer effektiv 

(ibid.).  

 

Postoperativt 
Dagen eller dagarna efter operationen söker operationssjuksköterskan åter upp patienten för 

ett möte. Hur tidigt efter operationen beror på patientens tillstånd. Patienterna får i det mötet 

berätta om sina upplevelser och tankar kring operationen, samt får ställa frågor. Mötet 

avslutas efter att patienten fått delge sina tankar och fått löfte om att återkomma med nya 

funderingar som berör den perioperativa vården (Lindwall & von Post, 2008). Det 

postoperativa mötet ger operationssjuksköterskan möjlighet att utvärdera den omvårdnadsplan 

som lades upp tillsammans med patienten preoperativt. Eventuell uppskattning från patienten 

ger henne kraft och energi till att fortsätta sitt arbete (Rudolfsson, Ringsberg & von Post, 

2003b). 
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Patienters informationsbehov 
Syftet med att informera en patient är bland annat att bredda och fördjupa patientens 

faktaunderlag samt att dennes självbestämmanderätt ska kunna upprätthållas. All hälso- och 

sjukvårdspersonal har skyldighet och ansvar att ge information. Det är dock i första hand den 

som har det direkta ansvaret för patientens vård som har till uppgift att informera. Det ställs 

vissa krav på informationens innehåll. Den ska vara tydlig och individuellt anpassad på så vis 

att patientens behov blir tillgodosedda. Ofta är det också viktigt att kontrollera så att patienten 

uppfattat vad som sagts. Behovet av information är många gånger underskattad och det är inte 

alltid informationen når patienten så denne förstår innebörden. Brist på information och 

missförstånd är en vanlig anledning till klagomål på hälso- och sjukvården. Patienter har 

också känt att det funnits en ovilja från vårdpersonalen att förklara vad som händer kring 

patientens vård (Johnsson, 2008). Kvinnor samt frånskilda patienter ville i högre utsträckning 

ha information än män och patienter som är singlar eller gifta. Vid tillfällen då en nära 

anhörig tidigare genomgått kirurgi fanns ett större behov av information (Kain, 

Kosarussavadi, Hernandez- Conte, Hofstadter & Mayes, 1997). 

 

Människans reaktion på stress 
Patientens sjukdom eller skada kan göra att han eller hon redan känner sig i underläge.  

Patienten möter ofta en helt ny miljö med ibland skrämmande medicinsk teknik och okända 

rutiner (Johnsson, 2008). Den postoperativa fasen påverkas av det preoperativa 

välbefinnandet. En patient som före sitt ingrepp känner lågt välbefinnande och har en negativ 

syn på framtiden uppvisade efteråt en högre tendens till att få postoperativ fatigue, utmattning 

(Hall & Salmon, 2002).  

 

Stress påverkar katekolaminerna adrenalin och noradrenalin samt glukokortikoiden kortisol. 

Vid en ökad stress frisätts insöndringen av dessa hormoner från binjuren vilket yttrar sig i en 

ökning av hjärtats slagfrekvens och kontraktilitet med i sin tur ett ökat blodtryck till följd. 

Metabolismen av kolhydrater, fett och proteiner påverkas av kortisol samt skelettmuskulatur 

och det centrala nervsystemet. Vid ett ökat stresstillstånd leder en ökad frisättning av kortisol 

till att nedbrytningen av glukos och protein ökar. En försvagad hud och muskulatur blir 

resultatet av proteinnedbrytningen och glukosnedbrytningen belastar insulinfrisättningen 

(Lännergren, Westerblad, Ulfendahl & Lundeberg, 2007). I studien gjord av Cole- King och 

Harding (2001) visade dessa oroliga patienter på en åtta gånger sämre läkningsförmåga. 
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Mätningar har gjorts på immunförsvaret och lymfocytnivåerna i kroppen inför operation för 

att se om preoperativ oro och stress kunde påverka dessa värden. De patienter som uppvisade 

en hög grad av oro innan ingreppet visade på en lägre nivå av andelen lymfocyter både pre- 

och postoperativt jämfört med de patienter som kände sig tillfreds och lugna preoperativt. De 

lugnare patienterna visade även en snabbare tillfriskning (Linn, Linn & Klimas 1988).  

 

Sjukvårdens attityder kring perioperativa dialogen och patientinformation 
I en studie av von Post, Frid, Kelvered och Madsen (2005) beskrevs positiva och negativa 

tankar kring samtal med patienter. Ett införande av den perioperativa dialogen gav genom den 

ökade patientkontakten ett nytänkande som gagnade både patient och sjuksköterska. Detta gav 

en kreativ arbetsmiljö där den perioperativa sjuksköterskans kunskaper togs till vara och 

samarbetet mellan operationssjuksköterska och anestesisjuksköterska gav högre flexibilitet 

och starkare samarbete. Samarbetet mellan operation och vårdavdelning blev även bättre tack 

vare dessa samtal. De operationssjuksköterskor som såg det som ett hinder i sitt arbete ansåg 

bland annat att det räckte att kontrollera hudstatus och sidomarkering på patienten samt att det 

fungerade bra som det var (ibid.).  

 

Chefer ansåg att de inte kunde bestämma fördelningen av resurser, att det var svårt att ändra 

på ett operationsprogram samt att personalbrist gjorde det svårt att frigöra operations- eller 

anestesisjuksköterska för den perioperativa dialogen. Chefer menade att tid behövdes för att 

kunna utveckla nya rutiner samt att schemaändringar var nödvändiga för att ge plats för att 

skapa dessa dialoger. Samtidigt kände de att de behövde visa upp fördelar och de goda 

effekterna av den perioperativa dialogen för ledningen för att kunna få tillstånd en förändring 

(von Post et al., 2005). Rudolfsson, von Post och Eriksson (2007) visade i sin studie att de 

ekonomiska och organisatoriska resurserna samt tidsbristen leder till att sjukhusen frångår den 

perioperativa dialogen som omvårdnadsmodell (ibid.).  

 

Operationssjuksköterskan kände att patienten hade förväntningar på henne och att de blev 

sedda av densamme. Detta gav en ansvarskänsla och en känsla av att de utförde ett viktigt och 

bättre arbete. De kände även att de utvecklades både personligt och professionellt. Dialogen 

var för många operationssjuksköterskor en ovanlig känsla som gjorde att de kände sig osäkra 

på sig själva och på hur patienten skulle reagera när de kom. Osäkerheten gav en känsla av 

misslyckande om de inte lyckades skapa en vårdrelation till patienten. Det fanns även en 
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stress i att integrera detta nya arbetssätt i den tidigare vardagen på arbetet (Rudolfsson et al., 

2003b).  

 

Inom dagens sjukvård går mycket av sjuksköterskans tid åt till administrativa uppgifter, som 

till exempel dokumentation, samordnande kontakt med andra vårdinstanser, beställning av 

olika undersökningar och provtagningar samt rapportering mellan kollegor. Tiden som finns 

över till patienten visade i en studie endast vara 44 %. Där ingår psykosocialt stöd och 

information till knappt 7 % vardera. Sjuksköterskor upplevde att en stor del av arbetet var 

bortkastad i och med att omvårdnaden av patienten inte stod i fokus (Lloyd Storfjell, Omoike 

& Ohlson, 2008). 

 

 
Problemformulering 
Efter att ha arbetat som operationssjuksköterskor i över två år har vi fått en inblick i hur den 

perioperativa vården fungerar. I vårt arbete har vi mött såväl lugna patienter som tycker det 

känns acceptabelt att genomgå kirurgi, men också patienter som varit stressade och mycket 

oroade över situationen. En omvårdnadsmodell (den perioperativa dialogen) infördes 1985 på 

operationsavdelningarna i USA. Denna modell kom sedermera till Sverige. Den infördes för 

att förbättra omvårdnaden perioperativt (Lindwall & von Post, 2008). På senare år har de 

ekonomiska och organisatoriska resurserna samt tidsbristen lett till att sjukhusen frångår den 

perioperativa dialogen som omvårdnadsmodell (Rudolfsson et al., 2007). Därför är det av vikt 

att studera patienternas upplevelse av den för att se dess effekt på perioperativa omvårdnaden.  

 

Syfte 
Att beskriva hur patienten upplevde den perioperativa dialogen och informationen som gavs. 

 

Frågeställning 
Hur upplevde patienten den perioperativa dialogen? 

Hur upplevde patienten informationen i samband med den perioperativa dialogen? 

 

Definition av centrala begrepp 
I den här litteraturstudien utförs den perioperativa dialogen av en operationssjuksköterska. 

Den är indelad i tre delar: före operationen - preoperativt, under operationen – intraoperativt/ 

perioperativt och efter operationen – postoperativt (Lindwall & von Post, 2008). 
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Elektiv kirurgi menas här att patienten är planerad för operationen en tid tillbaka och kommer 

till vårdavdelningen dagen innan operationen. Dagkirurgiska patienter inkluderas inte i 

studien, då dessa patienter som regel skrivs in, genomgår kirurgi och skrivs ut på samma dag. 

 
 
 
METOD 
 
Design 
Examensarbetet genomfördes som en litteraturöversikt. 

 

Urval av litteratur 
Sökning av vetenskapliga artiklar och studier utfördes på databaser. Databaserna som 

användes var: Medline, PubMed, Academic Search Elite och Cinahl med sökorden 

perioperative dialogue, perioperative information, preoperative information, experience, 

nursing care and patient satisfaction. Sökorden användes tillsammans med booleska operatorn 

AND i olika kombinationer för att få fram material utifrån litteraturöversiktens syfte 

(Forsberg & Wengström, 2008). Resultatet från sökningarna redovisas i tabell 1. 

 

Exklusionskriterier - Studien fokuserade ej på individer under 18 år. Författarna valde att 

exkludera barn och ungdom då dessa befinner sig i olika utvecklingsfaser där känslor och 

beteenden kan skiljas från vuxna (Olsson & Sörensen, 2008). Systematiska litteraturöversikter 

inkluderades inte i urvalet samt studier äldre än från år 2000. Äldre studier inkluderades 

enbart om de uppvisade en stor betydelse för studien och dess resultat. 

 

Inklusionskriterier - Litteraturöversikten riktade sig till studier i vilka patienter genomgår 

elektiv inneliggande kirurgi då tid för förberedande inför operation fanns. Europeiska och 

nordamerikanska studier inkluderades eftersom sjukvården lätt kan identifieras med den 

nordiska sjukvården samt att den perioperativa dialogen har sitt ursprung i USA. I det fall det 

framkom relevanta studier från andra världsdelar kom dessa att tas med i litteraturstudien. 

Artikelsökning gjordes på svenska, engelska, norska och danska fulltextartiklar. Artiklarna 

ska ha varit publicerade i rekommerade vetenskapliga tidsskrifter samt blivit godkända 

forskningsetiskt. 
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Tabell 1. Översikt över databassökningar 

   

     Databas Sökord Antal 
träffar 

Utvalda artiklar 
efter titel och 
abstract 

Utvalda artiklar efter 
gransknings- mall  
(n= 16) 

Cinahl Perioperative dialogue 29  10  8 

  Peri- operative dialogue 1 0 0  

  Peri operative dialogue 1 0 0  

  Preoperative information 874     

 
Preoperative information AND experience 92 6 2 

 
Preoperative information AND patient satisfaction 85 6 4 

  
Preoperative information AND patient satisfaction AND 
experience 15  0  0 

  
Preoperative information AND experience AND nursing 
care 34  2 1 

 
Perioperative information AND experience 78 4 3 

  
Perioperative information AND nursing care AND 
experience 33  5 2 

  Perioperative information AND patient satisfaction  42  5 2 

     Medline Perioperative dialogue 17 6  5 

  
Preoperative information AND experience AND nursing 
care 51 3 2 

  Perioperative information AND nursing care 294     

  
Perioperative information AND nursing care AND 
patient satisfaction 42 8  3 

  
Perioperative information AND nursing care AND 
experience 55  1  1 

  Perioperative information AND experience 244     

  
Perioperative information AND experience AND patient 
satisfaction 24 4  1 

          

PubMed Perioperative dialogue 17 6 3  

  Preoperative information 7356     

  Preoperative information and patient experience 573     

  
Preoperative information and patient experience and 
nursing care 58 4 2  

  
Perioperative information and patient experience and 
nursing care 59 3  1  

          

Academic Search Elite Perioperative dialogue 8 3 3  

  Perioperative information 192     

  Perioperative information and experience 23 2 2  

  Perioperative information and patient satisfaction 7 1 1  

  Perioperative information and nursing care 25 3 3  

  Preoperative information 475     

  Preoperative information and nursing care 61 6 3  

  Preoperative information and experience 52 7 3  
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Tillvägagångssätt 
Författarna sökte vetenskapliga artiklar via databaserna. I olika databaser samt vid olika 

sökordskombinationer hittades samma artiklar. Sökresultaten redovisas i tabell 1. Totalt kom 

16 artiklar att presenteras i resultatet. Artiklarna valdes ut utifrån titel och vidare genom att 

läsa abstract för att kontrollera om syfte och frågeställningar överensstämde mot denna 

litteraturöversikts syfte. Författarna diskuterade och granskade kritiskt artiklarna och de som 

uppvisade relevans och styrka gick vidare till ytterligare granskning. Irrelevanta artiklar som 

inte svarade mot syfte sorterades bort. Genomgång av artiklarnas resultat gjordes var för sig, 

för att senare redigeras och sammanföras till ett resultat. Sammanställningen av resultatet 

gjorde författarna tillsammans. Även diskussion, konklusion och projektets kliniska betydelse 

skrevs tillsammans och till sist den avslutande sammanfattningen. Arbetet med 

litteraturstudien genomfördes av och fördelas jämnt mellan författarna. Handledaren fanns till 

vid behov av support. 

 

Analys 
Artiklarna fördelades jämnt uppsatsförfattarna emellan och granskades med hjälp av bifogade 

granskningsmallar, bilaga I och II, för kvalitativa respektive kvantitativa studier. Mallarna var 

modifierade versioner av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006); Forsberg och Wengström 

(2008). Artiklarna erhölls poäng efter att författarna svarat på ja- och nej- frågorna i 

granskningsmallen beroende på studiernas vetenskapliga kvalitet. Granskningsmallen för 

kvalitativa studier gav maxpoäng 25 och granskningsmallen för kvantitativa studier gav 

maxpoäng 29. De artiklar som fått högt poäng, det vill säga många ja, 1 poäng, på frågorna 

ansågs ha hög kvalitet. Kvalitativa artiklar ansågs ha låg kvalitet om artikeln hade 14 poäng 

eller lägre. Medel kvalitet tilldelades artiklar med 15- 19 poäng medan 20-25 poäng innebar 

hög kvalitet. Kvantitativa artiklar med lägre poäng än 18 ansågs ha låg kvalitet. 18-23 poäng 

gav medel kvalitet och artiklar som uppnådde 24– 29 poäng ansågs ha hög kvalitet. Studier 

med höga respektive medelhöga poäng finns presenterade i detalj i en sammanställningstabell 

för att tydliggöra artikelns syfte och innehåll. Artiklar med för låga poäng exkluderades. 

Artiklarna bearbetades i sammanställningstabellen utifrån syfte och frågeställningar i 

litteraturöversikten. Artiklarna kom till att lägga grunden för resultatet (Forsberg & 

Wengström, 2008).  
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Forskningsetiska överväganden 
I och med att studien uppförts som en litteraturöversikt där tidigare genomförda studier 

granskats och redovisats har inget tillstånd behövts från det forskningsetiska rådet. Däremot 

har författarna haft för avsikt att förhålla sig objektiva till de fynd som kommit fram i 

artiklarna samt vara väl medvetna om den förkunskap och förutfattade meningar som 

besuttits. Citat har markerats tydligt och återgivits ordagrant (Olsson & Sörensen, 2008).  

 

 

RESULTAT 
 
De artiklar som ingick i litteraturöversikten analyserades för att besvara frågeställningarna. 

Dessa artiklar fokuserar på hur patienten upplever den perioperativa dialogen samt hur 

densamme upplever informationen som ges i samband med denna. Alla artiklar är 

sammanställda och finns beskrivna i tabell 2. Patientens upplevelse av perioperativa dialogen 

delades in i tre teman. Patientens upplevelse av den perioperativa information delades in i 

fyra. Det var av värde för att på så vis strukturera upp resultatet. 

 

Tabell 2. Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet (n= 16). 
Författare, År, 
Land 

Titel Syfte 
 

Design Deltagare Metod Kvalitet 

Asilioglu & 
Celik, (2004), 
Turkiet 

The effect of 
preoperative 
education on 
anxiety of open 
cardiac surgery 
patients 

Att undersöka hur 
den preoperativa 
informationen 
påverkar oron hos 
patienter. 

Kvantitativ 100 patienter, 
varav 50 i 
interventions- 
grupp och 50 
i 
kontrollgrupp 

Självskattnings- 
formulär, 
demografisk data 

Hög 24/29 

Blystad & 
Kvalvaag 
Grönnestad & 
(2004), Norge 

Pasienters 
opplevelse av 
informasjon  i 
forbindelse med 
en operasjon 

Att undersöka hur 
patienterna 
upplever den 
information de 
mottar i samband 
med ett kirurgiskt 
ingrepp samt om 
informationen är 
tillräcklig. 

Kvalitativ 8 patienter Semistrukturerade 
intervjuer 

Hög 20/25 

Burt, Caelli, 
Moore & 
Anderson 
(2005), Kanada 

Radical 
prostatectomy: 
men`s 
experiences and 
postoperative 
needs 

Att undersöka 
vilken inverkan 
den preoperativa 
informationen hade 
på patienternas 
postoperativa 
upplevelse vid 
radikal 
prostatektomi. 

Kvalitativ 17 patienter, 
5 utvalda till 
ytterligare 
intervju 

Semistrukturerade 
telefonintervjuer, 
intervjuer 

Hög 21/25 
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Författare, År, 
Land 

Titel Syfte Design Deltagare Metod Kvalitet 

Bäckström, 
Wynn & Sörlie 
(2006), Norge 

Coronary 
bypass surgery 
patient`s 
experiences 
with treatment 
and 
perioperative 
care- a 
qualitative 
interview-based 
study 

Att undersöka hur 
patienterna 
upplevde sin 
perioperativa 
vårdtid vid 
bypasskirurgi med 
fokus på 
perioperativ 
omvårdnad och 
information. 

Kvalitativ 9 patienter 
totalt, varav 4 
patienter i 
kontrollgruppen 

Ostrukturerade 
intervjuer 

Hög 
21/25 

Chumbley, 
Ward, Hall & 
Salmon (2004), 
UK 

Pre-operative 
information and 
patient-
controlled 
analgesia: much 
todo about 
nothing 

Att undersöka om 
den preoperativa 
informationen har 
betydelse för 
patienten vid 
postoperativ 
smärta och oro 
samt att undersöka 
om det var av 
betydelse vem 
som gav 
informationen.  

Kvantitativ 225st patienter. 
Totalt indelade 
i tre grupper. 

Mätning med 
POMS (Profil Of 
Mood State), 
HADS (Hospital 
and Anxiety Scale) 
& VAS (Visual 
Analogue Scale). 

Hög 
24/29  

Falk-
Brynhildsen &  
Nilsson (2009), 
Sverige 

Cardiac surgery 
patients’ 
evaluation of 
the quality of 
theatre nurse 
postoperative 
follow-up visit 

Att utvärdera 
patientens 
upplevelse av 
kvalitet i en 
operations-
sjuksköterskas 
postoperativa 
uppföljningsbesök. 

Kvantitativ 74 patienter och 
9operations-
sjuksköterskor 

Modifierat 
frågeformulär 
“Quality from the 
patient’s 
perspective” 
questionnaire 
(QPP). 

Hög 
26/29 

Kiessling & 
Kjellgren 
(2004), Sverige 

Upplevelse av 
delaktighet i 
vården 

Att undersöka 
patienternas 
erfarenhet av 
delaktighet i 
vården med fokus 
på vad som får 
patienterna att 
känna sig 
delaktiga. 

Kvalitativ 8 patienter Kvalitativa 
intervjuer 

Hög 
22/25 

Leinonen, 
Leino- Kilpi, 
Ståhlberg & 
Lertola (2001), 
Finland 

The quality of 
perioperative 
care: 
development of 
a tool for the 
perceptions of 
the patients 

Att undersöka 
patienternas 
upplevelse av den 
perioperativa 
omvårdnaden för 
att prova 
instrumentet GNC.  

Kvantitativ 874 patienter  
50 patienter i 
kontrollgrupp 

Frågeformulär 
konstruerat efter 
"Good Nursing 
Care scale". GNC 

Hög 
29/29 

Letterstål, 
Eldh, Olofsson 
& Forsberg 
(2010), Sverige 

Patients’ 
experience of 
open repair 
abdominal 
aortic 
aneurysm- 
preoperative 
information, 
hospital care 
and recovery 

Att undersöka 
patienternas 
upplevelse av 
information, 
omvårdnad och 
tillfrisknande 
under en 
abdominal 
aortaaneurysm 
operation.  

Kvalitativ 10 patienter Semistrukturerade 
intervjuer 

Hög 
22/25 
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Författare, 
År, Land 

Titel Syfte Design Deltagare Metod Kvalitet 

Lindwall, von 
Post & 
Bergbom 
(2003), 
Sverige 

Patient`s and nurse`s 
experiences of 
perioperative 
dialogues 

Att undersöka 
Patienternas och 
sjuksköterskornas 
upplevelse av den 
perioperativa 
dialogen. 

Kvalitativ 10 patienter 
och 10 
operations/ 
anestesi-
sjuksköterskor 

Intervjuer Hög 
21/25 

Lithner & 
Zilling 
(2000), 
Sverige 

Pre- and 
postoperative 
information needs 

Att undersöka 
patienternas behov 
av pre- och 
postoperativ 
information vid 
öppen 
cholecystectomi. 

Kvantitativ 50 patienter Frågeformulär, 
användning av 
mätinstrument 
PLNS (The Patient 
Learning Needs 
Scale). 

Hög 
28/29 

Mordiffi, Tan 
& Wong 
(2003), 
Singapore 

Information 
provided to surgical 
patients versus 
information needed 

Att undersöka om 
den preoperativa 
informationen var 
anpassad efter 
patienternas behov 
vid kirurgiskt 
ingrepp. 

Kvalitativ 67 patienter, 
167 
sjuksköterskor 
samt 73 
sjukgymnaster 

Frågeformulär + 
Semistrukturerade 
intervjuer med 5 
utvalda patienter 
från olika 
operationsenheter 

Hög 
27/29 

Rudolfsson, 
Hallberg, 
Ringsberg & 
von Post, 
(2003), 
Sverige 

The nurse has time 
for me: the 
perioperative 
dialogue from the 
perspective of 
patients 

Att beskriva 
patienters 
upplevelse av den 
perioperativa 
dialogen. 

Kvalitativ 18 patienter Semistrukturerade 
intervjuer. 

Hög 
20/25 

Rudolfsson, 
von Post & 
Eriksson, 
(2007), 
Sverige 

The expression of 
caring within the 
perioperative 
dialogue: A 
hermeneutic study 

Att få en ny 
förståelse till vad 
som utgör 
vårdandet i den 
perioperativa 
dialogen ur ett 
patient-, anestesi- 
och operations- 
sjuksköterske- 
perspektiv. 

Kvalitativ 18 patienter 
och 20 
anestesi- och 
operationssjuk-
sköterskor 

Semistrukturerade 
intervjuer 

Medel 
18/25 

Sjöling, 
Nordahl, 
Olofsson & 
Asplund, 
(2003), 
Sverige 

The impact of 
perioperative 
informtion on state 
anxiety, 
postoperative pain 
and satisfaction with 
pain management 

Att testa om 
specifik given 
information 
preoperativt kan 
hjälpa patienter till 
bättre 
smärtlindring efter 
en 
knäprotesoperation 
SAMT att studera 
den preoperativa 
informationens 
påverkan på oro 
och 
tillfredsställelsen 
av smärtlindring 
och omvårdnad. 

Kvantitativ 30 patienter i 
experiment- 
grupp samt 30 
patienter i 
kontrollgrupp 

Frågeformulär, 
mätning av VAS, 
antal inneliggande 
dagar samt mängd 
analgetika 

Hög 
26/29 

Westerling & 
Bergbom, 
(2008), 
Sverige 

The importance of 
nursing in peri- 
operative care; a 
patient’s perspective 

Att beskriva 
patientens 
upplevelse av 
perioperativ vård. 

Kvalitativ 10 patienter Intervjuer Hög 
20/25 
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Patientens upplevelse av den perioperativa dialogen 
 
Patientens och operationssjuksköterskans relation  
Lindwall, von Post och Bergbom (2003) menar att genom den perioperativa dialogen får 

operations/ anestesisjuksköterskan en närmare relation med patienten vilket uppfattas av 

denne som trygghet. Syftet med studien var att undersöka samt tolka patienternas och 

anestesi/operationssjuksköterskans upplevelse av den perioperativa dialogens tre faser pre-, 

intra- och postoperativt (ibid.). I och med den perioperativa dialogen kände sig inte patienten 

objektifierad utan uppfattade relationen som vänskap och upplevde en känsla av samhörighet 

med operationssjuksköterskan (Leinonen, Leino- Kilpi, Ståhlberg & Lertola., 2001; Lindwall 

et al., 2003; Rudolfsson, Hallberg, Ringsberg & von Post., 2003a; Westerling & Bergbom., 

2008). Patienten kände vidare en positiv upplevelse av att gå igenom operationen och dela en 

historia med operationssjuksköterskan. Det underlättade också för patienten att känna att 

denne inte behövde ha all tillit till sig själv, utan kunde slappna av och känna att de var i 

trygga händer (Lindwall et al., 2003). Hennes lugna och vänliga uppträdande och 

genomförande av mötet upplevde patienten som kompetens. Avskildhet erbjöds och det 

visade på omtanke, takt och diskretion. Hon fick patienten att känna sig rofylld och 

avslappnad, unik och intressant. Patienten kunde tack vare att operationssjuksköterskan 

lyssnade och tog denne på allvar känna att denne kunde lita och anförtro sig till henne. Hon 

tog sig tid och lyfte fram patientens oro i ljuset och pratade med patienten om denna. (Falk- 

Brynhildsen & Nilsson., 2009; Rudolfsson, von Post & Eriksson, 2007).  

 

Vetskapen om att operationssjuksköterskan, som guide, skulle finnas med under operationen 

och att vid ankomst till operationsavdelningen åter träffa henne gjorde patienten lugn och gav 

trygghet. Genom hennes närvaro fick patienten facit på att hon hållit sitt löfte om att finnas 

tillhands för att ge stöd och uppmärksamhet under operationen. Hon skulle tillitsfullt ta över 

ansvaret och skydda patienten genom den intraoperativa processen (Rudolfsson et al., 2003a; 

Rudolfsson et al., 2007).  

 

Patienternas viktiga relation till personalen påvisades även i Kiessling och Kjellgrens (2004) 

studie där patienterna upplevde stress när de måste se om sina intressen och aktivt söka 

information och relation till personalen (ibid.).  Alla patienter i Lindwall et al, (2003) 

upplevde den perioperativa dialogen som positiv. Studien visade på kontinuitet och förhöjning 
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av kvalitet i den perioperativa vården som ledde till att patienterna upplevde att de inte går 

igenom operationen ensam, omgiven av främlingar (ibid.). 

 

 

Patientens delaktighet i vården 

Kiessling och Kjellgren (2004) menar att samtal med personal, kontinuitet i kontakt med 

vårdpersonal gav delaktighet i vården och kontroll över situationen. Patienterna i studien 

önskade kontinuerliga samtal i syfte att utbyta kunskap med vårdpersonalen (ibid.). 

Positiva upplevelser 

Rudolfsson et al. (2003a) och Westerling & Bergbom (2008) uppvisade att patienterna blev 

överraskade av att operationssjuksköterskan kom till avdelningen för att träffa dem. De hade 

inte förväntat sig detta och blev glada över att hon såg dem som en resurs som kunde delge 

henne viktig information (ibid.). Upplevd tidsbrist minskade möjligheten till samtal och 

patienten själv upplevde att de måste bevaka sina intressen för att bli delaktig i vården 

(Kiessling & Kjellgren, 2004). Patienterna upplevde ett deltagande när 

operationssjuksköterskan gav perioperativ information som de sedan diskuterade, vilket 

gjorde att patienterna kände sig betydelsefulla. Hon gav patienten möjlighet att själv involvera 

sig och bli delaktig i förberedelserna inför operationen samt i procedurerna under och efter 

operationen. Detta gjorde att patienten kände sig unik (Falk- Brynhildsen & Nilsson, 2009; 

Lindwall et al., 2003; Rudolfsson et al., 2003a; Westerling & Bergbom, 2008). Kiessling och 

Kjellgren (2004) visade vidare i sin studie att patienter som fick samtal om sin sjukdom, sin 

situation och behandling upplevde en känsla av delaktighet. Det upplevdes viktigt för 

patienterna att förstå språket som talades. Genom samtal och lyssnande kunde vårdpersonalen 

visa att de brydde sig om patienterna. En patient utryckte sig så här ”Att personalen visar att 

de bryr sig och ger mig möjligheten att ha synpunkter ökar min möjlighet till delaktighet” 

(ibid. s.33) . 

 

Leinonen et al. (2001) visade att patienterna behövde hjälp att ta initiativ och behövde bli 

rådda att följa sina känslor samt att berätta om dem för personalen. Att operationspersonalen 

även uppmuntrar patienterna att ställa frågor. Att patienterna fick framföra sina åsikter och 

tankar gav dem inflytande i den perioperativa vården (ibid.). Ett fåtal av patienterna i studien 

kände tillit till personalen och litade på att de fick den behandling som var bäst för dem, de 

kände inte att de ville göra aktivt anspråk på samtal och information, de patienterna kände sig 

deprimerade och led av allvarlig sjukdom. En patient utryckte sig så här ” delaktighet är att 
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man får mer tid än man önskar sig, att de verkligen försöker sätta sig in i den situation man 

är” (Kiessling & Kjellgren, 2004 s. 33). Att känna igen personalen upplevdes som den 

viktigaste trygghetsfaktor för patienterna och var positivt för samarbete som frambringade en 

känsla av delaktighet (ibid.).  

 

Patienterna kände att de tappade förtroendet för vårdpersonalen när de fick olika besked, 

vilket skapade osäkerhet och otrygghet. Kontinuerligt kunskapsutbyte om planering var 

viktigt för känslan av kontroll och delaktighet, mental förberedelse på vad som skulle komma 

gav kontroll över läget. Patienterna upplevde ibland ett ansvarstagande och en delaktighet 

som inte alltid var positiv och harmoniserade med hälsotillståndet. Att de själva fick se till att 

saker och ting blev gjorda, samtidigt som vissa av patienterna såg kraven som något positivt, 

ett sätt att hålla igång. Vissa patienter upplevde att saker glömdes bort allt för ofta. Någon 

patient sa ” Du måste vara så stark att du orkar tjata dig till den information du vill ha” 

(Kiessling & Kjellgren, 2004, s. 33). En annan patient uttryckte ” If I should summarise my 

impression of the information before and after the surgery I would say that nothing came 

spontaneously” (Letterstål, Eldh, Olofsson & Forsberg, 2010, s. 3116). Att inte få veta varför 

och vad för prover och tester som togs samt dess resultat upplevdes negativt. Patienterna i 

samma studie uppgav att operationssjuksköterskor och övrig personal enbart pratade om de 

fysiologiska effekterna kring operationen men inget om det emotionella och sociala (ibid.). 

Negativa upplevelser 

 

 

Patientens upplevelse av uppföljning efter en operation 

Det postoperativa besöket av operationssjuksköterskan var värdefull för patienterna. När 

operationssjuksköterskan återvände till patienten postoperativt upplevde denne en 

samhörighet i sin sårbara situation. I och med att patienten träffat henne under flera tillfällen 

fanns vänskap och tillit. Denna gest uppskattades och de upplevde att hon brydde sig om 

denne. Patienten fick möjlighet att prata om operationen och omvårdnaden kring den, om 

tankar och känslor inför den förändrade kroppen och framtiden. Denne gavs hopp om att tro 

på sin kropp (Falk- Brynhildsen & Nilsson, 2009; Lindwall et al., 2003; Rudolfsson et al., 

2003a; Westerling & Bergbom, 2008). Patienten blev uppmuntrad till att se sitt eget värde 

som människa och upplevde att operationssjuksköterskan delade dennes lidande (Rudolfsson, 

et al., 2007). Patienterna upplevde att den postoperativa uppföljningen hade positiv inverkan 

Positiva upplevelser 
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på läkning och tillfriskning då operationssjuksköterskan fick patienten att tro på sig själv, 

vilket i sin tur hjälpte denne i dess rehabilitering. De trodde heller inte att de skulle vara 

oroliga för att i framtiden genomgå kirurgi igen då deras nuvarande operationsupplevelse var 

positiv (Rudolfsson et al., 2003a). 

 

Burt, Caelli, Moore och Anderson (2005)  visade på att preoperativ information minskar 

stress. Patienterna erhöll preoperativ information vilket minskade stress inför operationen, den 

var dock otillräcklig för att hålla patienterna fria från ångest i den postoperativa fasen (ibid.). 

Negativa upplevelser 

Patienter som erhöll preoperativ information via videoband var nöjda med detta. De upplevde 

dock att några av kirurgerna och anestesiläkare som gav preoperativ information var upptagna 

och hade svårt att hinna ge tillräcklig information (Bäckström, Wynn & Sörlie, 2006). Det 

fanns betydande perioperativa luckor i informationen speciellt i postoperativa fasen. 

Patienterna hade i den postoperativa fasen fortfarande ett stort informationsbehov, men många 

kände att information om symtom och prognos var begränsad. Patienterna upplevde att de inte 

fick någon strukturerad information postoperativt, att informationen som gavs av 

operationssjuksköterskor och läkare postoperativt var tillfällig och ostrukturerad. En patient 

utryckte sig så här ” det virker som om de hörer veldig lite på hva en sier, det er akkurat som 

om det ikke intresserer dem” (Blystad & Kvalvaag, 2004, s. 6). Många av patienterna menade 

att det informerades för lite om komplikationer och normala kroppsliga reaktioner på 

operationen, flera patienter fick därför flera obehagliga överraskningar postoperativt (ibid.).  

Liksom Blystad och Kvalvaag Grønnestad (2004) visade även Bäckström et al. (2006) att den 

postoperativa uppföljningen var viktig . Patienterna saknade även i den studien postoperativ 

uppföljning av anestesi/operationspersonalen. Den postoperativa vården kunde förbättras med 

hjälp av den perioperativa dialogen som vårdmodell, till exempel med att införa ett 

postoperativt besök av operationssjuksköterskan vilket har betydelse för patienternas 

välbefinnande (ibid.).  
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Patientens upplevelse av informationen i samband med den perioperativa 
dialogen 
 
Perioperativa informationens innehåll och anpassning efter patienternas behov 
De flesta patienter uppgav i studier att det var viktigt för dem att få information kring den 

stundande operationen. Dessa patienter hade olika informationsbehov och behovet av viss 

information skiljde sig preoperativt gentemot postoperativt (Blystad & Kvalvaag Grønnestad., 

2004; Lithner & Zilling., 2000). Blystad och Kvalvaag Grønnestad (2004) beskrev hur 

patienter upplevde den information de fick i förbindelse med en operation. Det visade på stora 

luckor i den perioperativa informationen, mest i den postoperativa fasen och att standardiserad 

information var av nytta. Information hade även stor betydelse för patienters upplevelse av 

trygghet och hopp. Patienterna upplevde också att det viktigaste med information är att den 

gav till en trygghetsupplevelse. Informationen från personalen på operationsavdelningen fick 

patienterna att uppleva att de hade kunskap och kompetens, vilket sågs som extra viktigt just 

där och då. Informationens viktigaste funktion på operationssalen var att få patienterna att 

känna att de var i de bästa händer (ibid.).  

 

När patienterna måste vänta på information upplevde de att de fick tid för att grubbla. 

Patienterna önskade information om vad som skulle göras och vad de väntade på. Alla 

patienterna önskade operationsteknisk information (Blystad & Kvalvaag Grønnestad., 2004). 

Operations- och medicinteknisk information sågs vara av stort värde för patienternas 

acceptans och bearbetning av de olika stegen i behandlingen (Westerling och Bergbom, 

2008). De patienter som inte erbjöds den preoperativa informationen av en 

operationssjuksköterska upplevde att de saknade information om självaste operationsdagen 

(Blystad & Kvalvaag Grønnestad., 2004). 

 

Lithner och Zilling (2000) samt Burt et al. (2005) visade att patienterna preoperativt ville veta 

mer om komplikationer som kunde uppstå. Att de viktigaste bitarna i informationen var att 

minska stressen inför operationen, reducera ångest och oro relaterad till operationens utgång 

samt rädsla för det okända (ibid.). Informationen angående anestesi var patienternas viktigaste 

del av den preoperativa informationen, den intraoperativa proceduren var näst viktigast. 

Patienterna uttryckte rädsla för det okända som anestesi och operationens resultat (Mordiffi, 

Tan & Wong., 2003). Enligt Blystad och Kvalvaag Grønnestad (2004) efterlyste patienterna 

information som hjälpte dem att tolka egna upplevelser. Alla patienter upplevde att 
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informationen som operationssjuksköterskan gav var nyttig och fick patienterna att uppleva 

trygghet vid operationstillfället (ibid.). En patient i en studie av Rudolfsson et al. (2003a) 

uppgav att hon från början inte tyckte sig behöva någon dialog med operationssjuksköterskan 

eftersom hon ansåg att hon fått tillräcklig information från anhörig som genomgått 

operationen tidigare. Patienten upplevde efter samtalet med henne att hon kände sig lättad och 

insåg att det var annorlunda att prata med en operationssjuksköterska som skulle finnas med 

henne under operationen. Hon upplevde att inget förblev osagt och hon kände sig trygg 

(ibid.). 

 

 

Information kring smärtlindring 
Rädsla för den postoperativa smärtan gav patienterna ångest menar Mordiffi et al.( 2003) som 

tillsammans med Lithner och Zilling (2000) visar att information om smärtlindring upplevdes 

viktigast för patienterna och att det var lika viktigt för dem att få den före som efter 

operationen (ibid.). Patienter som fick information preoperativt upplevde sig mer nöjda med 

smärtlindringen trots att behovet av smärtlindring var detsamma som i kontrollgruppen samt 

mer tillfreds med behandling och omvårdnad (Sjöling, Nordahl, Olofsson & Asplund, 2003). 

 

Däremot visade studier gjorda av Chumbley, Ward, Hall och Salmon (2004) och Sjöling et al. 

(2003) att preoperativ information inte hade betydelse vid postoperativ smärtlindring med oro 

för överdoser och beroende. Vidare visade Chumbley et al. (2004) att det inte heller 

uppfattades som någon skillnad på om specialistsjuksköterskan från smärtlindringsteamet gav 

informationen eller en sjuksköterska på vårdavdelning (ibid.). En annan studie visade att det 

inte fanns någon signifikant skillnad på nivån av oro och stress på de patienter som erhöll 

information mot de som inte fick (Asilioglu & Celik, 2004). 

 

 

Olikheter i informationsgivning 
Operationssjuksköterskan närmade sig patienten försiktigt. Genom att hon var lugn överfördes 

lugnet till patienten i fråga. Hon förklarade sansat och lättförståeligt hur operationen skulle gå 

tillväga. Genom att avdramatisera ämnet upplevde patienterna att de inte hade något att frukta. 

Patienten upplevde att det var viktigt att hon tog sig tid för denne eftersom 

avdelningssjuksköterskorna upplevdes som för stressade (Rudolfsson et al, 2003a).  
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Mordiffi et al. (2003) undersökte om preoperativ information given av sjuksköterskor på 

vårdavdelningen var anpassad efter patienternas behov och om den var tillräcklig. Operations- 

och anestesisjuksköterskor var exkluderade från studien. Sjuksköterskorna i studien ansåg att 

de gav tillräcklig information om pre- och postoperativ förberedelse medan patienterna ansåg 

den otillräcklig. Sjuksköterskorna gav information till patienterna utifrån hur aktiva 

patienterna uppfattades i sitt informationsintag. Efter att patienterna erhållit informationen 

kände sig 67,2% av patienterna mentalt förberedda på operationen. Den preoperativa 

informationen var inte anpassad efter patienternas behov och saknade allt för mycket 

information om vad som händer på operationsavdelningen (ibid.) Patienter uppvisade ett 

mindre missnöje med operationssjuksköterskors sätt att informera gentemot anestesiologer 

och kirurger vars information upplevdes som irrelevant och otillräcklig (Leinonen et al., 

2001).  

 

 

Skriftlig och muntlig information 
Enligt Chumbley et al. (2004) var den skriftliga preoperativa informationen som patienterna 

erhöll effektiv. Den gavs direkt till patienterna i handen och fördelen med skriftlig 

information var att patienterna kunde läsa den flera gånger för att förstå (ibid.). Däremot 

visade Blystad och Kvalvaag Grønnestad (2004) och Burt et al. (2004) att patienterna 

upplevde att skriftlig preoperativ information hade begränsad nytta. Burt et al. (2004)  visade 

även att skriftlig information inte gav tillräcklig information, många av patienterna läste först 

informationen efter operationen och hade då många frågor (ibid.). Lithner och Zilling (2000) 

visade att patienterna ville ha information både skriftligt och verbalt beroende på ämne. 

Information kring sårvård, behandling och komplikationer ville patienterna ha genom dialog. 

Frågor som kretsade kring uppföljning och generella frågor postoperativt ville de däremot ha 

skriftlig information på (ibid.).  
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DISKUSSION 
 
Sammanfattning av huvudresultaten 
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva patientens upplevelse av den perioperativa 

dialogen samt densammes upplevelse av informationen som gavs i samband med dialogen. I 

resultatet framkom att patienter uppskattar en dialog tillsammans med en 

operationssjuksköterska inför sin operation. Den perioperativa dialogen fick patienten att 

känna sig delaktig och viktig, oftast mer avslappnad och mindre orolig under hela 

vårdförloppet (Leinonen et al., 2001; Lindwall et al., 2003; Rudolfsson et al., 2003a; 

Westerling & Bergbom, 2008). En bristande kommunikation med vårdpersonalen gav 

patienten en negativ upplevelse och visade att patienterna kände sig mindre förberedda inför 

operationen (Mordiffi et al., 2003; Leinonen et al., 2001). Det framkom också att patienten 

upplevde brist på uppföljning av operationspersonal postoperativt, samt att informationen 

angående det postoperativa skedet ofta saknades (Lithner och Zilling, 2000; Burt et al., 2005). 

När patienterna fick uppföljning postoperativt av en operationssjuksköterska upplevde dessa 

en känsla av vänskap, tillit och hopp inför framtiden (Falk- Brynhildsen & Nilsson, 2009; 

Lindwall et al., 2003; Rudolfsson et al., 2003a; Westerling & Bergbom, 2008). Studien visade 

dock att preoperativ information angående smärta och smärtlindring hade liten betydelse för 

patienternas välbefinnande postoperativt (Asilioglu & Celik, 2004; Chumbley et al., 2004; 

Sjöling et al., 2003). 
 

 

Resultatdiskussion 
 
Patientens upplevelse av den perioperativa dialogen 
Många studier visade på att den perioperativa dialogen behövs då patienterna ofta letar 

kontakt med vårdpersonalen och söker den information som den perioperativa dialogen 

innehåller. För många patienter som inte erbjöds den perioperativa dialogen visade studierna 

att de inte kände sig förberedda inför operationen. Patienterna upplevde att de fick lite mer av 

personalens tid i och med den perioperativa dialogen med informationen som ingick. Den 

perioperativa dialogen gav trygghet till patienterna och fick dessa att inte känna sig 

objektifierad operationssjuksköterskan (Leinonen et al., 2001; Lindwall et al., 2003; 

Rudolfsson, et al., 2003a). Detta visar att det är negativt att sjukhusen inte lägger resurser och 

tid på information i samband med en operation, utan ser på den ekonomiska aspekten av tid 
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och produktion. Resultatet speglar på många sätt litteraturen skriven av Lindwall och von Post 

(2008) och Rothrock (2007) som inledningsvis beskrev en väl omhändertagen patient på 

operationsavdelningen. Deras mål var även att skapa en välinformerad och trygg patient vilket 

beskrevs av Blystad och Kvalvaag Grønnestad (2004), Lindwall et al. (2003) samt Westerling 

och Bergbom (2008). 

 

 

Patienternas upplevelse av information i samband med den perioperativa 

dialogen  
Med litteraturöversikten avsågs att beskriva upplevelsen av information i samband med den 

perioperativa dialogen. Informationen är en av de viktigaste bitarna i dialogen enligt Lindwall 

och von Post (2008).  Johnsson (2008) påpekade inledningsvis att bristen på information och 

missförstånd är en av de vanligaste orsakerna till klagomål hos hälso- och sjukvården (ibid.). 

Studierna visade att vägen till trygghet, delaktighet och lugn går via information. Det visade 

sig att informationens innehåll ofta innehöll för lite operationsteknisk information samt inte 

var anpassad till patienternas behov om den inte gavs av operationspersonal (Blystad & 

Kvalvaag Grønnestad., 2004). Litteraturöversikten visade även olikheter i perioperativ 

informationsgivning mellan olika vårdkategoriers sätt att informera. Studien påvisade att det 

har betydelse för patienterna vem som ger vilken information då sjuksköterskor på 

vårdavdelningen samt kirurgers och anestesiologers sätt att informera ibland upplevdes alltför 

stressig. Patienterna ansåg att de erhållit för lite preoperativ information angående operationen 

vilket gjorde att de inte kände sig mentalt förberedda inför ingreppet (Leinonen et al., 2001; 

Mordiffi et al, 2003). Att avsätta tid för den preoperativa informationen är troligen 

tillsammans med en för patienten förståelig information de viktigaste bitarna i den 

preoperativa informationsgivningen för att få patienten väl förberedd inför operationen. 

  

Studien uppmärksammade att patienterna upplevde den postoperativa informationen som 

viktig och att den många gånger saknades. Information av operationspersonal saknades för att 

diskutera operationens utgång samt postoperativa komplikationer Flera av artiklarna visade att 

patienterna upplevde den postoperativa informationen ostrukturerad och tillfällig. Patienterna 

upplevde att personalen inte var lika intresserad av dem efter operationen och att de kände sig 

bortglömda (Blystad & Kvalvaag Grönnestad, 2004; Bäckström, Wynn & Sörlie, 2006). 

Enligt Lindwall & von Post (2008) är det av vikt att mötet får ett avslut, där patienten fått 

delge sina tankar postoperativt då denne åter får träffa operationspersonalen. Ett löfte om att 
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återkomma med nya funderingar som berör den perioperativa vården är ett bra avslut på 

dialogen (ibid.). Uppsatsförfattarna anser på sammas sätt som ovanstående att det är av vikt 

för både operationspersonal och patienter med ett möte efter operationen. Det är av värde för 

ett bra avslut på ”resan” de gjort tillsammans.   
 

Resultatet i studien visade också på skillnaden mellan skriftlig och muntlig preoperativ 

information. En av artiklarna lyfte fram fördelar med skriftlig information då de kan läsas 

flera gånger, majoriteten (3st) av artiklarna visade dock på att skriftlig preoperativ 

information är otillräcklig och att patienterna även önskade muntlig information då ett möte 

uppstår och en relation skapas till operationspersonalen. Att personalen inte uppfattas stressad 

och tar sig tid för patienten är en viktig bit i omvårdnaden, vilket i litteraturöversikten kunde 

påvisas (Blystad & Kvalvaag Grønnestad, 2004; Burt et al., 2004; Chumbley et al., 2004). 

 
 
Metoddiskussion 
Ambitionen har varit att återge ett noggrant och sanningsenligt resultat. I litteraturöversikten 

inkluderades både kvalitativa som kvantitativa studier. Materialet till denna systematiska 

litteraturöversikt har i huvudsak utgjorts av vetenskapliga artiklar skrivna på engelska. En 

artikel skriven på norska har använts samt en artikel på svenska. Artiklarna återgivna i 

resultatdelen har varit publicerade mellan år 2000 och 2010. I introduktionen återfinns artiklar 

från år 1988 respektive 1997. Dessa artiklar ansågs dock fortfarande vara aktuella och 

relevanta. Artikeln från 1988 tog upp hur stress påverkade kroppen fysiologiskt vilket 

uppsatsförfattarna ansåg var ett konstant värde. Artikeln från 1997 återspeglade frågan 

huruvida patienter önskade perioperativ information. Denna artikel hade stort värde i 

förförståelsen till varför det var av betydelse att beskriva patienters upplevelse av information. 

I inklusionskriterierna skrev uppsatsförfattarna att artiklar från USA skulle inkluderas, 

dessvärre har inga artiklar återfunnits trots perioperativa dialogens ursprung i landet.  

 

De använda databaserna ansågs vara de mest relevanta för denna översikt då det var 

omvårdnadsstudier som den skulle vara uppbyggd av. Sökorden som användes för att söka 

artiklar upplevdes vara relevanta för att finna utbudet av forskning som finns i aktuellt ämne. 

Genom att sökning gjordes i flera databaser uteslöts att någon studie skulle falla bort. Ingen 

”Limit” har använts vid sökningarna. Sållandet av artiklar har istället gjorts via titlar och 

abstract. Artiklar med enbart tillgång till abstract i databaserna har hittats med hjälp av 
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bibliotek. En artikel, Rudolfsson et al. 2003a, har återfunnits via direktkontakt med 

studieförfattaren i och med att den aktuella tidskriften inte längre fanns att tillgå. 

 

Kvalitetsgranskningen gjordes på 16 vetenskapliga artiklar. Alla artiklar hade högt bevisvärde 

utom en som ansågs ha ett medelhögt värde. Denna artikel togs trots detta med i resultatet i 

och med att den uppfyllde och svarade till litteraturöversiktens syfte och frågeställningar. 

Olika teman i resultatet framkom baserade på artiklarnas resultat och studiens 

frågeställningar. Ett begränsat antal artiklar har återfunnits kring patienters upplevelse av den 

perioperativa dialogen. Artiklarna i arbetet lyfter ofta fram någon/några aspekter ur den 

perioperativa dialogen och inte alltid hela den perioperativa dialogen med alla faserna pre- 

intra och postoperativt, dock berör några av artiklarna hela konceptet. Artiklarnas synvinkel 

har resulterat i en bra bild av patientens upplevelse av den perioperativa dialogen som helhet. 

 

Ett stort utbud återfanns av preoperativ information given av annan vårdpersonalkategori än 

operationssjuksköterskor. Dessa har till viss del tagits med för att spegla patienters upplevelse 

av information som ges i samband med en operation. Kiessling och Kjellgren (2004) 

beskriver patienters upplevelse av delaktighet i vården. Artikeln är inte riktad specifikt till 

operationssjukvård men lyfter viktiga bitar av patienters delaktighet i vården. Vi anser att den 

perioperativa dialogen bygger på patientens delaktighet samt att just det är en av hörnstenarna 

i den perioperativa dialogen. Genom dialogen blir patienterna delaktiga och vi upplever att 

med delaktigheten följer trygghet, lugn och tillit innan en operation. Artikeln har därför ett 

stort värde för vår studie. Däremot kan detta samtidigt vara en svaghet då ingen 

operationssjuksköterska eller den perioperativa dialogen finns representerad i studien. 

 

Vad beträffar smärtlindringen postoperativt visade artiklarna att preoperativ information 

riktad till just smärtlindringen inte hade någon effekt på postoperativ smärta och oro. Vi anser 

att artiklarna hade relevans för vår studie då rädsla för smärta i den postoperativa fasen är en 

stor bit i patienternas oro innan operationen. (Chumbley, Ward, Hall & Salmon, 2004; 

Sjöling, Nordahl, Olofsson & Asplund, 2003). 

 

Ambitionen var att granska innehållet i de utvalda artiklarna objektivt samt att återge med en 

korrekt sammanfattning av dess innehåll och resultat. Författarna hade även för avsikt att inte 

värdera texterna eller införa egna tolkningar. Granskningsmallarna för kvalitativa respektive 
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kvantitativa studier har ansetts vara ett viktigt instrument för att säkerställa och bedöma det 

vetenskapliga värdet i artiklarna. 

 

 

Konklusion/Slutsats 
Många av operationsavdelningarna på sjukhusen i landet har valt att exkludera den 

perioperativa dialogen och dess information som ingår på grund av organisatoriska och 

ekonomiska skäl. Att helt frångå en viktig del i patienternas omvårdnad leder till otrygghet 

och en upplevelse av att inte vara delaktig i sin egen situation. Litteraturöversikten visade att 

patienter upplevde en brist på den postoperativa uppföljning efter en operation som många 

önskade sig. Studier visade också att preoperativ information inte hade någon effekt vid 

smärtlindring och oro för överdoser samt beroende. På sikt är vår förhoppning att förståelsen 

för den perioperativa dialogen ökar bland chefer, så att organisationen inom 

operationssjukvården kan ge lite extra tid till dialogen eller någon del av den. 

 
 
Projektets kliniska betydelse/förslag till vidare forskning 
Genom att studera patienternas upplevelse av den perioperativa dialogen och den information 

som ingår i dialogen är vår förhoppning att fler studier görs inom området för att påvisa dess 

betydelse samt huruvida den perioperativa dialogen kan ha en positiv påverkan på vårdtiden. 

Vi anser även att med den perioperativa dialogen utvecklas omvårdnaden inom 

operationssjukvården. Vår förhoppning är att med fler studier lyfta fram den perioperativa 

dialogen inom operationssjukvården och att fler sjukhus förstår dess betydelse, för att på sikt 

återinföra den.  
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Bilaga I. Granskningsmall för kvalitetsbedömning. 
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Bilaga II. Granskningsmall för kvalitetsbedömning forts. 
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