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ABSTRACT 
Syfte: Att beskriva patienters upplevelser och behov av information i den preoperativa fasen 

samt att beskriva patienters upplevelser av preoperativa livsstilsförändringar. Metod: I denna 

litteraturstudie ingick arton vetenskapliga artiklar, elva kvalitativa och sju kvantitativa. Dessa 

har sökts på databaserna CINAHL och PubMed och granskats med granskningsmallar. 

Resultatet strukturerades sedan upp under olika teman som framkom vid analysen. Resultat: 

Patienter upplevde oro både inför den operation som låg framför och allt runtomkring. För att 

minska oron under den här tiden upplevdes stöd från närstående, vårdpersonal och andra 

patienter samt att få individanpassad information som viktigt. Patienter ville ha information 

om hela den perioperativa processen och inte bara om det ingrepp som skulle utföras. 

Informationen om preoperativa livsstilsförändringar upplevdes i många fall som bristfällig. 

De viktigaste faktorerna till att de bestämde sig för att förändra något i sin livsstil var 

motivation och information om konsekvenser. Slutsats: En god, individanpassad information, 

ett bra bemötande från vårdpersonal samt stöd från närstående kan förbättra patientens 

upplevelse av den preoperativa fasen. En operation är ett bra tillfälle för att reflektera kring 

sin livsstil och att genomföra en livsstilsförändring. För att öka motivationen till en 

preoperativ livsstilsförändring behöver patienten bra information och stöd. 

 

Nyckelord: information, livsstilsförändring, preoperativ, upplevelse  

Keywords: experience, information, lifestyle change, preoperative 
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INTRODUKTION 
Inom vården blir det alltmer betydelsefullt att se till patientens upplevelse och tillfredställelse 

(Harnett, Correll, Hurwitz, Bader & Hepner, 2010). Vården ska, enligt Hälso- och sjukvårds-

lagen (HSL, 1982:763), 2 §, ges med respekt för människors lika värde. En god vård ska vara 

av bra kvalitet, vara säker och tillgänglig samt respektera patientens rätt till autonomi. 

Dessutom ska kontinuitet och en god vårdrelation mellan patient och vårdpersonal eftersträvas 

för att patienten ska uppleva trygghet i kontakten med vården.  

I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2007, s.3) beskrivs att 

”sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är: att främja hälsa, att förebygga 

sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande”. Att ha hälsa innebär att uppleva en 

känsla av balans i livet och i relation till andra människor (Dahlberg & Segesten, 2010). Det 

är inget som människor reflekterar över i vardagen, men då sjukdom och ohälsa drabbar 

förändras livet. I sjukdom och lidande kan hälsa och välbefinnande ändå upplevas, om 

patienten upplever en känsla av kontroll och värdighet (Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud & Fagerberg, 2003). Då en patient behöver genomgå en operation påverkas dennes 

upplevda hälsa och livssituation alltid på något sätt, även om patienter har varierande känslor 

och upplevelser av att anpassa sig till den nya situationen. Hur patienten reagerar och bemöter 

denna omställning kan vara beroende av vilken typ av ingrepp som ska göras, tidigare 

erfarenheter samt vilken information, undervisning och förberedelse som patienten fått 

(Berntzen et al., 2011). 

Bakgrund  

Preoperativa förberedelser 

Inför en operation behöver patienten förberedas både praktiskt och mentalt på det som ska 

hända. Vissa förberedelser behöver finnas med i planeringen relativt lång tid innan 

operationen och kan komma att kräva en förändring av patientens livsstilsvanor för att 

minimera de faktorer som kan leda till ett ogynnsamt operationsresultat. Vårdpersonal går 

igenom patientens tidigare sjukdomar och läkemedel för att se till att dessa inte ska ge några 

komplikationer i samband med anestesi eller operation (Berntzen et al., 2011).  

Andra förberedelser kan genomföras närmare inpå operationsdagen för att bedöma och 

optimera patientens tillstånd inför operationen. Olika undersökningar, exempelvis blodprover, 

röntgen och EKG genomförs. För att minska infektionsrisken inför en operation är det viktigt 
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att patientens hud inspekteras samt att patienten duschar preoperativt. Fasta är en annan 

förberedande process inför en operation som genomförs för att patienten vid anestesi och 

intubation inte ska riskera att få upp maginnehåll som kan aspireras (Berntzen et al., 2011).  

Känslan av trygghet och kontroll minskar rädslan, stressen och oron som en operation för med 

sig och hjälper patienten att hantera situationen. Patienter kan känna sig tryggare om de 

känner igen personalen som opererar eftersom de vid en operation helt överlämnar sig i 

främlingars händer. Att se lokalerna och miljön på sjukhuset innan operationen kan också ge 

ökad trygghet och en bättre känsla av kontroll inför operationen (Berntzen et al., 2011). Tse 

och So (2008) visade att det fanns en risk att sjuksköterskor missbedömde patienters behov av 

information om operationssalen eftersom de själva var vana att arbeta i den miljön och inte 

upplevde den som något oroande. 

Även patientens familj och vänner påverkas då en operation ska genomföras. Under 

väntetiden innan och under operationen beskrev närstående, i en studie av Trimm och Sanford 

(2010), vikten av att hålla sina känslor i balans för att inte låta negativa tankar och oro ta över. 

Att ha fokus på patienten, genom att exempelvis ge praktiskt och känslomässigt stöd, kunde 

underlätta detta. Under operationen försökte de närstående fördriva tiden på olika sätt och de 

uppskattade det stöd de fick av andra närstående och av personalen samt den information de 

fick kring hur operationen gick. 

Det är av stor betydelse att patienten är välinformerad och beredd på vad som kommer att 

hända under hela operationsförloppet; både innan, under och efter operationen. Det är också 

viktigt att patienten informeras om risker och komplikationer med ingreppet samt 

medicinering och eventuella biverkningar (Berntzen et al., 2011). 

Information 

I HSL (1982:763), 2 §, står det att patienten ska få individanpassad information om sin hälsa 

och de olika valmöjligheter som finns när det gäller undersökningar, behandlingar och 

vårdgivare. Berntzen et al. (2011) menar att i den preoperativa fasen har sjuksköterskor ett 

ansvar för att förbereda patienten inför operationen som han eller hon ska genomgå genom att 

ge undervisning, information och stöd. Vilken information som ges och vilka förberedelser 

som krävs beror på vilken sorts operation som ska genomföras, patientens tillstånd och de 

rutiner som finns på de olika avdelningarna och sjukhusen. Ett gott samarbete mellan olika 

vårdinstanser krävs då preoperativ information ges både inom sluten- och öppenvård. 

Information kan erhållas på flera olika sätt, exempelvis muntligt och skriftligt. 
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Tse och So (2008) menade att det fanns fördelar med att ge muntlig information tillsammans 

med visuella hjälpmedel, såsom bilder eller video. Användandet av dessa hjälpmedel var 

beroende av tillgängligheten och sjuksköterskans vilja att använda sig av dem. Internet var 

också en viktig källa till information för patienter. Rahmqvist och Bara (2007) visade i sin 

studie från första halvan av 2000-talet att ungefär en tredjedel av den svenska befolkningen i 

åldern 20-64 år använde internet för att få mer utförlig information om sina sjukdomar och 

hälsoproblem och att användandet hela tiden ökade. Författarna menade att detta gav 

patienterna en större chans att öka sin kunskap och förståelse för sina hälsoproblem, 

sjukdomar och behandlingar, vilket kunde öka delaktigheten i vården och göra dem redo att 

diskutera livsstilens inverkan på hälsan.  

Tse och So (2008) beskrev att det fanns en skillnad i vilken information som gavs av 

sjuksköterskor mot vilken information som upplevdes vara viktig för patienten. Sjuk-

sköterskorna ansåg att det var användbart med olika hjälpmedel, såsom broschyrer, video och 

bilder men använde sig ändå inte av det så ofta. Många sjuksköterskor upplevde också att de 

inte gav information om allt som de trodde att patienterna behövde veta. 

Att information hade betydelse för att hantera oro och smärta visade sig i en studie av Wong, 

Chan och Chair (2010), där en testgrupp fick ett undervisningspass på 30 minuter som syftade 

till att öka deras kunskap och möjlighet till egenvård inom smärta och smärtlindring samt att 

hantera oro. Även avslappnande andningsövningar för att minska smärta och oro 

introducerades. Undersökningen visade att den extra undervisningen gav effekt på både 

smärthanteringen och oron under sjukhusvistelsen. Detta kunde, enligt artikelförfattarna, bero 

på patienternas ökade kunskap om användandet av smärtlindring och avslappningsövningar 

samt att deras tro på sin egen förmåga att hantera smärtan hade ökat.  

Den främsta orsaken sjuksköterskorna angav till otillräcklig informationen var tidsbrist och 

snäva operationsscheman, vilket gjorde att patientundervisningen prioriterades bort och gavs 

mindre tid (Tse & So, 2008). Men att ge patientinformation kunde ge god effekt utan att vara 

tidskrävande (Wong et al., 2010). Informationen kunde även bli bristande då patienten pratade 

ett främmande språk eller då det fanns en oklarhet i vilken information som redan givits och 

vilken information de olika yrkesrollerna hade ansvar för att ge. Vidare beskrev 

sjuksköterskorna en osäkerhet om patienternas egna förkunskaper vilket gjorde att informa-

tionen styrdes av patienternas förmåga att ställa frågor och själva reda ut otydligheter, vilket i 

sin tur ledde till en risk för att patienterna fick otillräcklig information (Tse & So, 2008).  
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Livsstilsförändringar 

En människas hälsa kan påverkas både positivt och negativt beroende på hur personen väljer 

att leva. Hälsan påverkas av en mängd olika faktorer, exempelvis kost, fysisk aktivitet, stress, 

droger, arbete, sociala relationer och psykisk hälsa. Inom vården har sjuksköterskor ett särskilt 

ansvar att informera patienter om de risker som finns med olika livsstilsfaktorer (Ringsberg, 

2009). Inför en operation kan vissa förberedelser som påverkar livsstilen behöva genomföras 

såsom förändringar i kosten eller rökstopp. Detta är något som patienten själv eller med stöd 

av vårdpersonal kan utföra under en period innan operationen (Berntzen et al., 2011).  

Kraftig övervikt preoperativt kan inverka på operationen, då det exempelvis försämrar 

lungkapaciteten och påverkar blodtrycket, vilket i sin tur leder till en ökad belastning på 

hjärtat. Även postoperativa komplikationer, såsom en försämrad sårläkningsförmåga, kan 

orsakas av övervikt. Detta innebär att kraftigt överviktiga patienter kan behöva råd om 

viktnedgång inför operationen. I vissa fall behöver patienten extra stöd och hjälp från hälso- 

och sjukvården för att genomföra viktnedgången på ett bra sätt (Berntzen et al., 2011).  

Även rökning kunde ge negativa effekter på operationsförloppet. Turan et al. (2011) menade 

att personer som hade rökt i minst tio år hade en ökad risk att dö under den första månaden 

postoperativt. Det fanns också en ökad risk för infektion i operationssåret, lunginflammation, 

oplanerad intubation, förlängd assisterad andning, stroke, hjärtstillestånd, hjärtinfarkt, sepsis 

samt septisk chock. Sårläkningsförmågan minskade och risken för sårruptur ökade post-

operativt på grund av den minskade syresättningen i vävnaden som rökningen orsakade 

(Turan et al., 2011). För att effekten av ett rökstopp skulle optimeras var det bra med ett 

uppehåll på minst sex till åtta veckor innan operationen (Berntzen et al., 2011).  

Utöver de hälsofrämjande effekterna av preoperativ rökavvänjning visade en fransk studie att 

det även fanns en ekonomisk vinst i detta. Det visade sig vara mer ekonomiskt fördelaktigt att 

erbjuda rökavvänjning preoperativt jämfört med kostnaden för vården som behövde ges till 

patienter på grund av komplikationer som rökningen kunde orsaka postoperativt (Hejblum, 

Atsou, Dautzenberg & Chouaid, 2009).  

Många patienter hade dock ingen kunskap om riskerna med att röka relaterat till en operation, 

och fick heller inte information om detta. Trots att vårdpersonal ofta frågade om patientens 

rökvanor gavs relativt sällan rådet att sluta röka inför operationen och ännu mer sällan erbjöds 

hjälp med rökavvänjning (Lauerman, 2008). Även Owen et al. (2007) visade i en studie att 
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andelen kirurger som gav råd om rökavvänjning inför operationen var låg. En anledning som 

angavs till detta var att effekten av rökavvänjningen underskattades av kirurgerna i studien.  

Problemformulering 

Då en operation ska genomföras påverkas alltid patientens livssituation på något sätt. För att 

operationssituationen ska upplevas så positiv som möjligt är det viktigt att patienten är trygg 

och får bibehålla känslan av kontroll. Detta ökar också chanserna för en gynnsam 

återhämtning postoperativt. För att patienten inte ska känna sig maktlös är det viktigt att de är 

förberedda på vad som skulle ske, vilket innebär att patienten är välinformerad och redo både 

praktiskt och mentalt inför en operation (Berntzen et al., 2011). I vissa fall kan det vara 

aktuellt med en livsstilsförändring innan operationen, vilket ställer krav på en bra information 

om detta (Berntzen et al., 2011; Lauerman, 2008). För att förbättra möjligheterna att ge 

patienter en positiv upplevelse av en operation behövs en ökad kunskap om deras erfarenheter 

och känslor i samband med detta. Det är därför viktigt att ta reda på hur patienter upplever 

den preoperativa fasen.  

Syfte 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser samt behov av information i den preoperativa 

fasen. Syftet var vidare att beskriva patienters upplevelser av preoperativa livsstils-

förändringar.  

Frågeställningar 

Hur upplevde patienter den preoperativa fasen? 

Vad hade patienter för behov av information i den preoperativa fasen? 

Hur upplevde patienter genomförandet av en preoperativ livsstilsförändring? 

Centrala begrepp 

Patient: I den här studien avser begreppet patient personer över 18 år som ska genomgå en 

planerad operation. 

Preoperativ fas: Den tidsperiod som pågår från det att ett beslut om operation är fattat fram 

till patienten körs in på operationssalen (Berntzen et al., 2011). 

Preoperativ livsstilsförändring: En förändring av levnadsvanor, såsom rökning, brist på 

motion, ohälsosam kost och alkoholvanor, som genomförs för att optimera ett 

operationsresultat (Berntzen et al., 2011).   
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METOD 

Design 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt. 

Urval av litteratur 

Till studien har vetenskapliga artiklar sökts i databaserna CINAHL och PubMed. De utvalda 

artiklarna i CINAHL hittades med hjälp av sökorden preoperative, experience, qualitative, 

information, patient satisfaction, smoking cessation, anxiety, patient education, perception, 

obesity, education och complications. I databasen CINAHL avgränsades alla sökningar utom 

de två första med språk, publiceringsår samt att de skulle vara vetenskapligt granskade (peer 

reviewed). Vid sökning i PubMed har MeSH-termer använts i första hand. De MeSH-termer 

som användes för att hitta de utvalda artiklarna i PubMed var patients, emotions, preoperative 

period, preoperative care, diet, smoking cessation och surgical procedures, elective. De olika 

sökordskombinationerna som användes visas i tabell 1. Vid sökningarna uteslöts redan valda 

artiklar. En artikel hittades via manuell sökning då den fanns med som referens i flera av de 

utvalda artiklarna och stämde överens med syftet i denna studie.  

Inklusionskriterier 

De artiklar som valdes skulle stämma med litteraturöversiktens syfte och vara publicerade i en 

vetenskaplig tidskrift och därmed vetenskapligt granskade för att säkerställa artiklarnas 

kvalitet. De skulle vara skrivna på svenska, norska, danska eller engelska. Artiklarna skulle i 

första hand vara publicerade under åren 2006-2011 för att den forskning som framkom skulle 

vara aktuell men äldre artiklar valdes i vissa fall då de tillförde något nytt till resultatet. 

Artiklarna skulle även vara godkända av en etisk granskningskommitté (Polit & Beck, 2012). 

Exklusionskriterier 

De artiklar som var äldre än 10 år, inte var primärkällor eller hade låg kvalité i granskningen 

exkluderades ur studien. Artiklar som handlade om barn under 18 år uteslöts, då uppsats-

författarna ansåg att barns upplevelser av en operation skiljer sig mot vuxnas. Artiklar som 

handlade om operationer för viktnedgång (bariatric surgery) valdes bort.  
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Tabell 1: Databassökning. 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

valda 

artiklar 

CINAHL Preoperative 

AND experience 

AND qualitative 

14582 

853 

46 

 

 

33 

 

 

2 

 

 

1 

CINAHL Preoperative  

AND information 

AND patient satisfaction 

AND qualitative 

14582 

1088 

117 

9 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

CINAHL Preoperative 

AND smoking cessation 

AND experience 

6405 

27 

4 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

1 

CINAHL Preoperative 

AND information 

AND smoking cessation 

6405 

405 

5 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

1 

CINAHL Preoperative 

AND information 

AND anxiety 

6405 

405 

33 

 

 

18 

 

 

7 

 

 

5 

CINAHL Preoperative 

AND patient education 

AND qualitative 

6405 

413 

13 

 

 

9 

 

 

1 

 

 

1 

CINAHL Preoperative 

AND information 

AND perception 

6405 

405 

6 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

1 

CINAHL Obesity 

AND preoperative 

AND education 

AND complications 

24556 

225 

53 

36 

 

 

 

12 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

PubMed Patients [MeSH] 

AND emotions [MeSH] 

AND preoperative period [MeSH] 

54098 

2927 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

PubMed Preoperative care [MeSH]  

 AND diet [MeSH]    

15071 

174 

 

15 

 

4 

 

2 

PubMed Surgical Procedures, Elective[Mesh]  

AND Smoking Cessation[Mesh] 

3784 

17 

 

10 

 

2 

 

1 
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Tabell 2: Valda artiklar till studiens resultat 

Författare, 

publiceringsår, 

land 

Syfte Design Urvalets storlek, 

datainsamlings-

metod 

Kvalitets-

bedömning 

Aquilina & 

Baldacchino 

2007 

Malta 

Att utforska patienters 

upplevelser relaterat till deras 

förberedelser på en 

förundersökningsklinik samt 

att undersöka värdet av den 

information som gavs och 

identifiera faktorer som 

förbättrade och försämrade 

deras upplevelse.  

Kvalitativ 30 patienter deltog i 

studien.  

Data samlades in genom 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Hög kvalitet. 

Baril & Portman 

2007 

USA 

Att ta reda på om patienter 

fastade för länge och att i så 

fall ta reda på patienternas 

och vårdpersonalens attityder 

och anledningar till varför 

detta sker.  

Kvalitativ 34 patienter och 27 

vårdpersonal deltog i 

studien. 

Data samlades in genom 

intervjuer. 

Medelhög 

kvalitet. 

Chetty & Ehlers 

2009 

Sydafrika 

Att förklara och beskriva 

ortopediska patienters 

upplevelser av den 

preoperativa information de 

hade fått. 

Kvantitativ 50 patienter deltog i 

studien.  

Data samlades in genom 

strukturerade intervjuer.  

Medelhög 

kvalitet. 

Coe, Saleh, Samuel & 

Edwards 

2004 

Storbritannien  

Att informera överviktiga 

patienter om riskerna med 

övervikt och anestesi och att 

sedan undersöka hur detta 

påverkade deras val inför 

operationen. 

Kvantitativ 102 patienter deltog i 

studien. 

Data samlades in genom 

hälsosamtal.  

Medelhög 

kvalitet. 

Fraczyk & Godfrey 

2010 

Storbritannien 

Att utforska patienters 

tillfredställelse med 

preoperativ bedömning inför 

dagkirurgi samt att undersöka 

patienters tillfredställelse med 

bukkirurgi jämfört med 

urologisk kirurgi. Syftet var 

vidare att jämföra antalet 

patienter som blivit bedömda 

inom de olika 

verksamheterna. 

Kvantitativ 275 patienter deltog i 

studien.  

Data samlades in genom 

en enkät. 

Hög kvalitet. 

Gillespie & Spalding 

2007 

Storbritannien 

Att undersöka patienters 

upplevelse av den vård de 

fick på en ortopedisk 

förundersökningsklinik. 

Kvalitativ 10 patienter deltog i 

studien.  

Data samlades in genom 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Hög kvalitet. 

Gilmartin 

2004 

Storbritannien 

Att belysa patienters 

perspektiv på den 

förberedelse som görs på 

förundersökningen inför 

dagkirurgi. 

Kvalitativ 30 patienter deltog i 

studien.  

Data samlades in genom 

intervjuer. 

Hög kvalitet. 



 

9 
 

Gilmartin & Wright 

2008 

Storbritannien 

Att beskriva och tolka 

patienters upplevelser av 

dagkirurgi. 

Kvalitativ 20 patienter deltog i 

studien. 

Data samlades in genom 

intervjuer. 

Hög kvalitet. 

Goodman, Davison, 

Preedy, Peters, 

Waters, Persaud-Rai, 

Shuldham, Pepper & 

Cowie 

2008 

Storbritannien 

Att utforska patienters 

upplevelser av att vänta på 

hjärtkirurgi och samtidigt ta 

del i ett program för 

utbildning och stöd samt att 

undersöka personalens syn på 

programmet och patienternas 

beskrivningar. 

Kvalitativ 19 patienter och 21 

vårdpersonal deltog i 

studien.  

Data samlades in genom 

intervjuer med 

patienterna och i 

samtalsgrupper bland 

vårdpersonalen. 

Medelhög 

kvalitet. 

Mitchell 

2010 

Storbritannien 

Att undersöka de mest 

oroväckande aspekterna inför 

generell anestesi samt att 

avgöra vilka åtgärder som 

kan lindra sådan oro. 

Kvantitativ 460 patienter deltog i 

studien.  

Data samlades in genom 

enkäter. 

Hög kvalitet. 

Moene, Bergbom & 

Skott 

2006 

Sverige 

Att belysa patienters 

existentiella situation i den 

preoperativa fasen inför 

kolorektal kirurgi samt att 

undersöka värdet av mötet 

mellan patient och 

sjuksköterska.  

Kvalitativ 28 patienter deltog i 

studien.  

Data samlades in genom 

intervjuer. 

Hög kvalitet. 

Sjöling, Norbergh, 

Malker & Asplund 

2006 

Sverige 

Att utforska hur patienter som 

väntar på eller nyligen har 

genomgått en operation i en 

led uppfattar information 

relaterat till deras sjukdom 

och behandling samt hur detta 

stämmer överens med deras 

behov. 

Kvalitativ 16 patienter deltog i 

studien.  

Data samlades in genom 

intervjuer i 

fokusgrupper. 

Hög kvalitet. 

Soever, MacKay, 

Saryeddine, Davis, 

Flannery, Jaglal, 

Levy & Mahomed 

2010 

Canada 

Att identifiera specifika 

utbildningsbehov hos vuxna 

som ska genomgå en knä- 

eller höftledsoperation. 

Kvalitativ 15 patienter deltog i 

studien.  

Data samlades in genom 

intervjuer. 

Hög kvalitet. 

Thomsen, Appel 

Esbensen, Samuelsen, 

Tönnesen & Möller 

2009 

Danmark 

Att utforska hur kvinnor, som 

var nydiagnostiserade med 

bröstcancer, upplevde 

preoperativa råd att sluta röka 

i relation till 

bröstcancerkirurgi.  

Kvalitativ 11 patienter deltog i 

studien. 

Data samlades in genom 

intervjuer. 

Hög kvalitet. 
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Vargas, Maia & 

Dantas 

2006 

Brasilien 

Att identifiera känslor hos 

manliga patienter när de 

konfronterades med 

nyheterna om behovet att 

genomgå hjärtkirurgi samt att 

identifiera deras känslor 

under den preoperativa 

perioden på sjukhuset.  

Kvalitativ 20 patienter deltog i 

studien.  

Data samlades in genom 

intervjuer. 

Medelhög 

kvalitet. 

Walker, Thorn & 

Omundsen 

2006 

Nya Zeeland  

Att bedöma förståelsen av 

preoperativ fasta hos 

patienter som skulle genomgå 

en operation med generell 

anestesi.  

Kvantitativ 100 patienter deltog i 

studien. 

Data samlades in genom 

enkäter.  

Medelhög 

kvalitet.  

Warner, Klesges, 

Dale, Offord, 

Schroeder, Shi, 

Vickers & Danielson 

2011 

USA 

Att utveckla och testa en 

åtgärd från sjukvårdspersonal 

som skulle underlätta för 

patienter att använda rök-

avvänjningslinjer inför en 

planerad operation. 

Kvantitativ För att utveckla 

åtgärden gjordes 

intervjuer och samtal i 

mindre grupper.  

För att testa studien 

delades 300 patienter in 

i kontrollgrupp och 

testgrupp där 

demografiska data samt 

information om rökning 

samlades in 

preoperativt. Post-

operativt gjordes 

bedömning via telefon 

av artikelförfattarna.  

Hög kvalitet. 

Warner, Pattern, 

Ames, Offord & 

Schroeder 

2004 

USA 

Att testa hypotesen att avstå 

från rökning leder till 

psykologisk stress i den 

perioperativa processen samt 

att beskriva rökares 

rökbeteende och attityder till 

rökavvänjning.  

Kvantitativ 291 patienter deltog i 

studien. 

Data samlades in genom 

enkäter med själv-

uppskattningsskalor och 

telefonuppföljning. 

Hög kvalitet.  

Kvalitetsvärdering  

För att bedöma artiklarnas kvalitet har granskningsmallar för studier med kvantitativ och 

kvalitativ ansats använts (se bilaga 1 & 2). Dessa granskningsmallar var Högskolan Dalarnas 

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

Wengström (2008) där ett antal ja- och nej-frågor ställs utifrån bland annat artikelns syfte, 

metod, resultat och diskussion. Artiklar med hög kvalitet (≥80% av antalet ja-svar) har 

eftersträvats men även några artiklar med medelgod kvalitet (≥60% av antalet ja-svar) har 

inkluderats. Artiklar med låg kvalitet (<60% av antalet ja-svar) har uteslutits för att säkerställa 

en god kvalitet på resultatet i litteraturstudien.  
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Analys 

Artiklarna lästes flera gånger och utifrån syfte och frågeställningar söktes samband mellan allt 

relevant resultat i artiklarna. Innehållet strukturerades sedan utifrån de tre frågeställningarna 

upp i flera olika teman som beskrev liknande områden. Dessa teman finns beskrivna under 

rubriken ”Resultat” nedan. Då resultatet återgavs kontrollerades och jämfördes det som skrevs 

i studien med de ursprungliga artiklarna för att förstärka sanningshalten (Polit & Beck, 2012).  

Tillvägagångssätt 

När syftet var bestämt söktes artiklar i databaserna CINAHL och PubMed med tidigare 

beskrivna sökord. Artiklarna söktes både tillsammans och individuellt. Artiklarna valdes 

genom att först läsa titlarna för att sedan läsa de abstract som var relevanta för studien. De 

artiklar som var intressanta för studien söktes upp i fulltext och en snabb överblick gjordes. I 

de fall då artiklarna inte fanns i fulltext diskuterade uppsatsförfattarna utifrån abstractet om 

artikeln var värd att beställa hem för en närmare granskning. Uppsatsförfattarna diskuterade 

sedan tillsammans vilka av artiklarna som skulle väljas ut till studien. Artiklarna skrevs ut och 

delades upp för djupare läsning, där relevant information markerades. Samtidigt utfördes en 

individuell kvalitetsgranskning utifrån granskningsmallarna (se bilaga 1 & 2). Författarna 

bytte sedan artiklar och läste de övriga för att få en större överblick över allt material som 

framkommit. För att säkerställa att artiklarna värderats på ett liknande sätt granskade 

författarna en artikel av kvalitativ ansats och en av kvantitativ ansats var för sig och jämförde 

sedan hur artikelns kvalitet hade värderats. Dessutom diskuterades de eventuella funderingar 

som uppkom i den fortsatta granskningen och hur dessa skulle hanteras.  

Forskningsetiska överväganden 

I litteraturstudien har bara vetenskapliga artiklar som var etiskt granskade och godkända av en 

etisk kommitté inkluderats. Resultatet har refererats sanningsenligt och direkta citat har 

återgetts ordagrant, inom citationstecken samt med referens med sidhänvisning. Vid analys 

och återgivande av resultat har objektivitet eftersträvats.  

RESULTAT 
Ur artiklarna framkom olika teman som grupperades under respektive frågeställning. 

Patienters upplevelse av den preoperativa fasen delades in i fem teman; tankar och känslor 

innan sjukhusvistelsen, tiden på sjukhus, mötet med vårdpersonalen, stödet från närstående 

samt upplevelsen av preoperativ information. Patienters behov av information i den pre-

operativa fasen delades in i tre teman; information kring den preoperativa fasen, preoperativ 
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information inför operationen samt preoperativ information kring den postoperativa fasen. 

Patienters upplevelser av att genomföra en preoperativ livsstilsförändring delades in i fyra 

teman; motivation och reflektion, stöd och hjälp, betydelsen av information samt svårigheter. 

Patienters upplevelse av den preoperativa fasen 

Tankar och känslor innan sjukhusvistelsen 

Patienter som skulle genomgå en operation bar på blandade känslor och förväntningar inför 

detta. Att vänta på en operation var en stor påfrestning för patienter, oavsett anledningen till 

varför operationen skulle genomföras (Moene, Bergbom & Skott, 2006).  Det upplevdes 

oroande och skrämmande när det beslutades att operationen skulle genomföras (Fraczyk & 

Godfrey, 2010; Vargas, Maia & Dantas, 2006). Patienter med godartad diagnos såg fram emot 

operationen för att den skulle hjälpa dem att återgå till det normala livet och slippa de 

begränsningar som deras sjukdom hade orsakat. Väntetiden var för dem fylld med en 

tillförsikt att det skulle bli bättre. De som hade en elakartad sjukdom som orsak till 

operationen upplevde istället oro och frustration under den här perioden och försökte låta bli 

att tänka på operationen som låg framför (Moene et al., 2006).  

Under väntetiden inför operationen upplevde patienter att de blev utlämnade åt sig själva. De 

kände att de inte fick tillräckligt med råd och stöd om hur de skulle hantera sina liv under 

väntetiden och bara fick information då de själva tog kontakt med hälso- och sjukvården. 

(Sjöling, Norbergh, Malker & Asplund, 2006). En noggrann och personlig bedömning inför 

operationen och medicinska råd gav en känsla av trygghet (Gillespie & Spalding, 2007; 

Goodman et al., 2009).  

Många patienter kände oro på operationsdagen, både för det som skulle ske precis före 

operationen samt det som skulle ske under operationen (Mitchell, 2010). De kände rädsla för 

det okända och att ännu okända sjukdomar, såsom exempelvis cancer, skulle upptäckas under 

operationen (Fraczyk & Godfrey, 2010). Anestesin skrämde, då patienter var oroliga för att 

vakna under operationen eller att dö i samband med operationen (Fraczyk & Godfrey, 2010; 

Gilmartin & Wright, 2008; Mitchell, 2010). Biverkningarna efter operationen och anestesin, 

exempelvis att bli illamående och kräkas, orsakade också oro (Fraczyk & Godfrey, 2010; 

Gilmartin & Wright, 2008).  

Patienter funderade på om operationen skulle ha förväntad effekt, behöva göras om eller 

medföra nya hälsoproblem (Gilmartin & Wright, 2008; Soever et al., 2010). Äldre personer 



 

13 
 

oroade sig över att deras höga ålder skulle påverka operationsresultatet negativt. Även 

postoperativa aspekter, såsom att inte få tillräckligt med hjälp efter operationen, att känna 

smärta samt att smärtan skulle leda till begränsad rörlighet orsakade preoperativ oro (Soever 

et al., 2010). Patienter som skulle genomgå dagkirurgiska operationer var oroliga för hur de 

skulle klara sig efteråt och vissa önskade att få stanna längre tid på sjukhuset för att försäkra 

sig om att de kunde hantera sin återhämtning på egen hand (Fraczyk & Godfrey, 2010; 

Gilmartin & Wright, 2008). Patienter som skulle operera knä- eller höftleden var rädda för att 

operationen skulle påverka deras vardagliga liv och återkomst till arbetet samt göra dem 

beroende av hjälpmedel eller andra människor. Det fanns även en osäkerhet i vem de skulle 

kontakta om det uppstod problem hemma efter utskrivning (Soever et al., 2010). 

Tiden på sjukhus 

Tiden på sjukhus var för många patienter en positiv upplevelse då de alltmer accepterade den 

operation som skulle genomföras (Fraczyk & Godfrey, 2010; Vargas et al., 2006). De upp-

levde också att personalen hade ett bra bemötande under tiden på avdelningen (Sjöling et al., 

2006). Dock kunde väntetiden innan de rullades in på operationssalen upplevas som 

påfrestande då patienter uttryckte att de kände sig upprörda och övergivna av vårdpersonalen 

och inte fick någon information om orsaken till långa väntetider (Gilmartin & Wright, 2008). 

Mötet med andra patienter på avdelningen som hade genomgått en liknande operation med ett 

lyckat resultat motiverade patienterna till att kunna klara av operationen och allt som skulle 

ske i den postoperativa rehabiliteringen. Patienterna utbytte erfarenheter med varandra vilket 

lindrade deras oro och gav dem hjälp och stöd (Sjöling et al., 2006; Vargas et al., 2006). I en 

annan studie påvisades dock att mötet med andra med liknande erfarenheter kunde ge en ökad 

oro inför operationen (Fraczyk & Godfrey, 2010).  

Innan operationen var det positivt och lugnande att ha fått kännedom om miljön och lokalerna 

där operationen skulle genomföras (Gilmartin, 2004). Många upplevde att det var generande 

och skapade nervositet om både män och kvinnor placerades i samma sal i väntan på 

operation. Författarna menade att patienternas upplevelse av väntetiden hade kunnat förbättras 

om miljön utformades på ett bättre sätt, exempelvis genom fler naturliga skiljeväggar som 

kunde skapade en känsla av avskildhet (Gilmartin & Wright, 2008).  

I en studie av Walker, Thorn och Omundsen (2006) beskrivs hur den preoperativa fastan 

upplevdes av patienter. Alla patienterna hade fått information om att de skulle fasta men trots 

detta förstod få patienter att orsaken var att undvika aspiration av maginnehåll till lungorna 
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(Walker et al., 2006). Det framkom dock i en annan studie att även om patienterna inte visste 

den exakta orsaken till varför de skulle fasta så hade många ändå någon sorts medvetenhet om 

varför det var viktigt (Baril & Portman, 2007). De flesta ansåg det som viktigt att uppfylla 

kraven på fasta och följde därför de instruktioner de fått, trots att många inte förstod orsaken. 

Däremot var det mycket vanligare bland de patienter som inte förstod anledningen till fasta att 

underskatta risken med att inte följa de råd som gavs. Om detta berodde på att patienterna 

glömde den information de mottagit eller på brister i den information som gavs kunde inte 

fastställas (Walker et al., 2006). 

Mötet med vårdpersonalen 

I mötet med vårdpersonalen uppskattades det stöd som sjuksköterskan erbjöd (Goodman et 

al., 2009). Det framkom dock att patienterna inte såg mötet med sjuksköterskan som en 

ömsesidig dialog utan som ett sätt att få information om vad som skulle hända framöver, 

vilket Moene et al. (2006) menade kunde förbättras om sjuksköterskans roll förstärktes. Då 

kunde patienterna känna sig trygga att berätta saker om sina liv som kunde vara till hjälp för 

vården (Moene et al., 2006; Gilmartin & Wright, 2008). Att ha tillit till kompetensen hos 

personalen som skulle operera var viktigt eftersom patienten då överlämnade sig själv i någon 

annans händer (Mitchell, 2010; Moene et al., 2006).  

En vårdrelation fick större möjlighet att utvecklas när vårdpersonal använde patienternas 

förnamn, vilket gjorde att patienterna ansåg sig ha blivit sedda som individer (Aquilina & 

Baldacchino, 2007; Gilmartin, 2004; Moene et al., 2006; Sjöling et al., 2006). Då individ-

anpassad information gavs upplevde patienter en ökad känsla av trygghet. Detta bidrog också 

till att undvika de missförstånd som kunde uppstå vid generellt given information. För att 

kunna anpassa informationen efter varje individ var det viktigt att vårdpersonal tog reda på 

patientens förförståelse och förväntan genom att lyssna in patientens verbala och icke-verbala 

kommunikation kring tidigare erfarenheter (Gilmartin, 2004; Goodman et al., 2009; Mitchell, 

2010). Patienter uppskattade när vårdpersonalen tog sig tid till att lyssna och uppmuntrade till 

att ställa frågor, när de kontrollerade att patienterna hade uppfattat allt som hade sagts samt 

när de fick den information och det stöd som behövdes (Aquilina & Baldacchino, 2007; 

Chetty & Ehlers, 2009; Gilmartin, 2004; Moene et al., 2006; Sjöling et al., 2006). Genom 

detta kände de en högre grad av kontroll och förmåga att själva ta beslut. De ansåg också att 

den preoperativa informationen och stödet hade gjort dem väl förberedda inför operationen 

(Aquilina & Baldacchino, 2007; Gilmartin, 2004). När vårdpersonalen genom sitt bemötande 

gjorde att patienterna kände sig uppmuntrade, respekterade och trygga upplevdes det som 
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positivt (Aquilina & Baldacchino, 2007; Fraczyk & Godfrey, 2010). De uppskattade att få råd 

och förslag som de själva fick ta ställning till i stället för att få en färdig mall för hur de skulle 

handla för att de i högre grad skulle ha en aktiv roll i utformandet av sin vård (Gillespie & 

Spalding, 2007).  

Det upplevdes som negativt när vårdpersonalen var stressade och stundtals avvek från 

patienternas sida när de blev störda och upptagna av andra arbetsuppgifter (Fraczyk & 

Godfrey, 2010). Vissa patienter kände att den preoperativa bedömningen skedde enligt en 

löpande band-princip och att tidspressen och atmosfären medverkade till att de inte fick 

möjlighet att uttrycka oro, funderingar och personliga frågor på ett djupare sätt (Gilmartin, 

2004). Ohjälpsamma och ovänliga attityder hos vårdpersonalen samt en bristande känsla av 

tillit till vårdpersonalen var andra faktorer som gav en negativ upplevelse (Fraczyk & 

Godfrey, 2010; Sjöling et al., 2006). Det upplevdes som viktigt att fokus behölls på patienten 

och dennes upplevelser även då vårdpersonalen hade givna arbetsuppgifter och specifika 

rutiner som behövde utföras (Mitchell, 2010).  

I kontakten med vården uppskattade patienterna att möta ett så begränsat antal personer som 

möjligt och att det skulle finnas en kontinuitet i vilka som hade ansvar för vården (Moene et 

al., 2006). Att veta vem som kunde kontaktas vid eventuella frågor i den preoperativa fasen 

var av stor vikt (Gillespie & Spalding, 2007). Det var betydelsefullt att känna till vilka roller 

vårdpersonal hade i vården av patienten (Soever et al., 2010). 

Stödet från närstående   

Patienternas närstående gav dem en ökad styrka och ett lugn inför operationen och hjälpte 

dem att klara av den situation de befann sig i (Mitchell, 2010; Moene et al., 2006). Under 

väntetiden upplevdes det extra viktigt med stöd från närstående då sjukvårdspersonalen ibland 

hade begränsade möjligheter att vara ett närvarande stöd på grund av tidsbrist och stor 

arbetsbelastning (Mitchell, 2010). Avsaknaden av en närvarande familj gjorde att patienten 

upplevde en minskad möjlighet till att få hjälp (Soever et al., 2010).  

De närstående kunde även vara till stor hjälp för patienterna vid preoperativ undervisning och 

förberedelse då de hjälpte till att uppmuntra, stötta och påminna om det som sagts (Aquilina 

& Baldacchino, 2007; Gillespie & Spalding, 2007; Mitchell, 2010). För att de skulle veta hur 

de skulle hjälpa patienten på bästa sätt ansåg patienter att deras närstående hade ett behov av 

undervisning (Soever et al., 2010). Detta kunde göra de närstående lugnare och ge en bättre 



 

16 
 

förståelse för vad som skulle hända framöver (Aquilina & Baldacchino, 2007; Gillespie & 

Spalding, 2007). 

Upplevelsen av preoperativ information 

De flesta patienterna upplevde att de kände sig nöjda med den preoperativa informationen, att 

den minskade oron och att den var användbar i förberedelserna inför operationen och 

sjukhusvistelsen (Chetty & Ehlers, 2009; Fraczyk & Godfrey, 2010; Gilmartin, 2004). Det var 

viktigt med en balans på mängden information som patienterna tog emot då de hade ett stort 

behov av information men samtidigt inte ville veta för mycket. Alltför detaljerad information, 

exempelvis bildvisning av operationssåret, kunde skrämma dem och orsaka oro och 

tveksamhet inför operationen (Aquilina & Baldacchino, 2007; Gillespie & Spalding, 2007). 

Någon patient uttryckte en önskan om att informationen som gavs inte skulle fokusera på 

riskerna och komplikationerna utan på vad som kunde vara de positiva effekterna av 

operationen (Aquilina & Baldacchino, 2007).  

Bilder var ett bra hjälpmedel till att få kunskap och en bättre förståelse av exempelvis 

medicintekniska produkter. Det framkom att en kombination av muntlig och skriftlig 

information föredrogs (Aquilina & Baldacchino, 2007). Den muntliga informationen 

upplevdes lättförståelig samt gav möjlighet att reda ut oklarheter och få personligt inriktad 

information (Aquilina & Baldacchino, 2007; Chetty & Ehlers, 2009; Gillespie & Spalding, 

2007). Den skriftliga informationen uppskattades när den var tydlig, detaljerad och innehöll 

information om vad som kunde förväntas under sjukhusvistelsen. En annan fördel var att 

patienter kunde läsa den gång på gång och på så sätt bli påminda om det som sagts (Aquilina 

& Baldacchino, 2007; Gillespie & Spalding, 2007; Gilmartin, 2004). 

Patienters behov av information i den preoperativa fasen  

I den preoperativa fasen uppskattade patienter att få information om tiden inför, under och 

efter operationen (Gilmartin & Wright, 2008; Soever et al., 2010). Detta kunde hjälpa dem att 

ställa in sig mentalt och förstå vad de skulle gå igenom så att den rädsla de kände inför det 

som var nytt och obekant kunde minskas (Aquilina & Baldacchino, 2007). Vissa patienter 

ansåg inte att de fick tillräckligt med information om vad som skulle hända eller svar på 

medicinska frågor om exempelvis sin sjukdom och de provsvar som fanns (Fraczyk & 

Godfrey, 2010). Några menade också att det var svårt att förstå de medicinska termerna som 

användes när informationen gavs (Chetty & Ehlers, 2009). Att få samma frågor flera gånger 
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uppfattades av vissa patienter som slöseri med tid medan andra såg det som en trygghetsfaktor 

(Fraczyk & Godfrey, 2010).  

Information kring den preoperativa fasen 

I den preoperativa fasen ville patienterna veta hur förundersökningen inför operationen skulle 

gå till och hur lång tid den förväntades ta. De ville ha information kring preoperativa 

förberedelser, exempelvis vad de skulle ha med sig till avdelningen i fråga om kläder och 

hygienartiklar samt om det var några särskilda övningar de skulle genomföra innan 

operationen eller några blodprover som behövde tas preoperativt. Att veta hur länge 

sjukhusvistelsen förväntades pågå var också viktigt (Soever et al., 2010). Patienterna ville 

veta om det var något särskilt de skulle förbereda sina hem med inför hemkomsten, 

exempelvis i form av hjälpmedel som skulle införskaffas för att förbättra effekten av och 

möjligheten till rehabilitering postoperativt (Soever et al., 2010; Aquilina & Baldacchino, 

2007; Gillespie & Spalding, 2007).  

Det var av stor vikt att få reda på när operationen skulle ske för att kunna förbereda sig 

(Sjöling et al., 2006; Soever et al., 2010). Att få information om hur prioriteringen på 

väntelistorna gjordes, om placeringen kunde förändras samt vilka för- och nackdelar som 

fanns med att vänta med operationen jämfört med att få den utförd så snabbt som möjligt 

önskades för att undvika missförstånd (Soever et al., 2010). Om en operation av någon 

anledning ställdes in upplevde patienter det som betydelsefullt att få en förklaring till detta för 

att undvika besvikelse och förlorad tillit till hälso- och sjukvården (Gilmartin, 2004).  

Patienter valde ofta att själva söka upp information för att fylla ut den information de fick från 

hälso- och sjukvården. Internet var en viktig informationskälla för dem, där de tog reda på hur 

operationen skulle gå till samt statistik kring ingreppet och vilka sjukhus som hade lyckats bra 

med denna sorts kirurgi tidigare (Sjöling et al., 2006). Det gav också en viss förförståelse och 

förväntan på hur operationen skulle gå till genom att patienter såg liknande operationer på TV 

(Aquilina & Baldacchino, 2007). För att bearbeta den information de själva tagit reda på och 

få möjlighet att reda ut oklarheter var det positivt att få samtala med vårdpersonal innan 

operationen. Till ett sådant samtal tog patienter med sig den förförståelse de hade fått genom 

exempelvis artiklar, internetsidor och TV (Aquilina & Baldacchino, 2007; Gillespie & 

Spalding, 2007).  



 

18 
 

Preoperativ information inför operationen 

Inför operationen uppskattades mötet med operatören eftersom patienterna upplevde en 

begränsad kunskap kring det kirurgiska ingrepp som skulle genomföras och då fick 

information om detta (Gilmartin & Wright, 2008; Soever et al., 2010). Patienterna var 

intresserade av vilka för- och nackdelar som fanns och vilka komplikationer som kunde 

uppstå (Fraczyk & Godfrey, 2010; Soever et al., 2010). De upplevde det som positivt när 

läkarna var förberedda för mötet med dem (Sjöling et al., 2006). Information av 

anestesiläkaren gav värdefull kunskap kring hur anestesin skulle gå till, hur länge den skulle 

pågå, vad som skulle hända efteråt samt vilka biverkningar som kunde uppstå. Detta var något 

som minskade oron för många (Mitchell, 2010; Soever et al., 2010).  

Preoperativ information kring den postoperativa fasen  

Mer information om den postoperativa fasen önskades preoperativt (Fraczyk & Godfrey, 

2010). Information om detaljerna kring vården av operationssåret upplevdes som viktig för att 

underlätta planeringen inför utskrivning och hemkomst. Patienterna ville exempelvis veta när 

stygnen skulle tas bort samt hur de borde sköta såret för att optimera sårläkningen och minska 

riskerna för infektion i såret (Soever et al., 2010). Det var även önskvärt med mer information 

om hur smärta i samband med operationen samt i ett mer långsiktigt perspektiv skulle 

hanteras. De var också intresserade av att veta hur de kunde motverka smärta på alternativa 

sätt förutom farmakologisk behandling (Soever et al., 2010). 

Strukturerad kronologisk information för att få reda på ungefärliga tidsramar för olika steg i 

rehabiliteringsprocessen hjälpte patienterna att kunna planera framåt, vilket upplevdes positivt 

(Gillespie & Spalding, 2007; Soever et al., 2010). De ville veta hur rehabiliteringen skulle 

utformas samt hur operationen skulle komma att påverka det dagliga livet i den närmaste 

framtiden. Hos de yngre patienterna var det viktigt att få information om arbetsrelaterade 

frågor såsom sjukskrivningstid och vilka arbetsuppgifter som kunde anses som lämpliga 

(Soever et al., 2010).  

Patienters upplevelser av att genomföra en preoperativ livsstilsförändring 

Motivation och reflektion 

Motivation till att utföra en livsstilsförändring preoperativt var av stor betydelse för att 

patienter skulle utföra dessa förändringar. Detta visas i en studie av Goodman et al. (2009), då 

vissa patienter som fått livsstilsrådgivning valde att inte ändra sin livsstil medan andra 

patienter som inte fått dessa råd ändå var motiverade och valde att förändra livsstilen.  
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Sjuksköterskor ansåg att vissa patienter såg operationen och medicinering som botemedel för 

sin sjukdom och att de därför inte var motiverade till att utföra en livsstilsförändring. Det 

beskrevs hur en patient med höga kolesterolvärden inte ansåg sig behöva göra några 

förändringar i sin diet utan bara ville ta mediciner för att lösa problemet (Goodman et al., 

2009). Även Vargas et al. (2006) beskrev hur patienter såg på operationen som något som 

skulle lösa alla deras hälsoproblem och de tyckte inte att de hade behov av att förändra sin 

livsstil eller ta mediciner efteråt, trots att deras grundsjukdom krävde det. 

Några patienter upplevde tiden från att beslutet om operation tagits fram till dess 

genomförande som en period då de hade möjlighet att reflektera över anledningen till sin 

sjukdom. De började fundera på om de själva hade orsakat sjukdomen genom sitt sätt att leva 

och om det fanns något de kunde förändra i sin livsstil för att motverka liknande sjukdomar i 

framtiden (Moene et al., 2006). 

Thomsen, Appel Esbensen, Samuelsen, Tönnesen & Möller (2009) har i sin studie undersökt 

hur preoperativ rökavvänjning upplevdes och visade på att patienterna började reflektera över 

vilken effekt rökningen hade på deras hälsa samt fördelarna med att sluta röka. En stor orsak 

till motivationen att sluta röka var risken för postoperativa komplikationer, framförallt 

gällande sårläkningsförmågan. När patienterna började fundera på hur rökningen påverkade 

deras hälsa såg de fördelarna med att sluta oavsett om rökningen hade påverkat deras hälsa på 

ett märkbart sätt eller inte. Warner, Patten, Ames, Offord och Schroeder (2004) menade att 

det var mer troligt att patienter som hade svårare sjukdomar eller skulle genomgå allvarligare 

kirurgiska ingrepp skulle sluta röka. I den perioperativa perioden var intresset för att sluta 

röka stort, vilket tydde på att detta var ett bra tillfälle för att införa rökavvänjning. 

Patienterna upplevde vissa fördelar med att sluta röka, utöver de hälsofrämjande fördelarna, 

exempelvis att slippa ifrån den sociala stämpel som rökare har och att komma ifrån den press 

att sluta röka som familjen gav dem. Inför sjukhusvistelsen upplevde patienter att det skulle 

vara omständigt att ha begäret att gå ut och röka direkt efter operationen vilket ökade 

motivationen till att sluta röka innan (Thomsen et al., 2009). I de fall där abstinensbesvären 

minskade under tiden på sjukhus menade Warner et al. (2004) att det kunde bero på att 

rökvanorna var lättare att bryta när de befann sig i en ny situation som krävde avhållsamhet än 

när de var i sin vanliga hemmiljö. 
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Stöd och hjälp 

Patienterna upplevde att rökavvänjning inför operationen var positivt då det gav en förbättrad 

hälsa och ett ökat självförtroende (Thomsen et al., 2009). Därför ansåg de att det var 

betydelsefullt att vårdpersonal tog upp rökavvänjning preoperativt och gav råd om hur 

patienter kunde hantera sitt nikotinberoende (Thomsen et al., 2009; Warner et al., 2011). För 

att klara att vara rökfria även efter operationen behövde patienterna stöd och hjälp under en 

längre tid, exempelvis genom postoperativ uppföljning (Thomsen et al., 2009). Patienterna 

upplevde att ersättning för nikotinet, exempelvis nikotintuggummi eller nikotinplåster, var till 

hjälp och gav minskad stress (Warner et al., 2004). 

Betydelsen av information 

Coe, Saleh, Samuel och Edwards (2004) visade i en studie att preoperativ information kunde 

öka motivationen till viktnedgång. Ett antal kraftigt överviktiga patienter informerades om de 

risker som fanns med att bli sövd i kombination med kraftig övervikt. Därefter fick de avgöra 

om de trots detta ville genomföra operationen som planerat, om de i stället ville genomföra 

den i lokalbedövning eller om de ville skjuta upp operationen och först försöka gå ner i vikt. 

Hälften av patienterna valde att försöka gå ner i vikt, vilket enligt författarna visar på att 

information var viktigt för att ge de överviktiga patienterna en valmöjlighet.  

Informationen som gjorde att patienter ville sluta röka var uppriktig, tydlig och innehöll 

mycket fakta om vilka fördelar som fanns samt information om att det var bevisat att 

stödjande behandling var effektivt för att sluta röka. Patienterna uttryckte att om de inte hade 

blivit erbjudna den professionella hjälpen med rökavvänjning så hade de troligen inte själva 

funderat på att sluta röka. Det var därför viktigt att vårdpersonal blev medvetna om den 

nyckelroll de hade för att underlätta och stödja patienters rökavvänjning (Thomsen et al., 

2009).  

Ofta var dock informationen som gavs till patienter om livsstilsförändringar bristande. 

Patienterna upplevde att de inte fick några hälsofrämjande råd angående kost, träning eller 

rökning (Fraczyk & Godfrey, 2010). Patienter beskrev att de inte hade fått någon information 

om rökavvänjning som en del av de preoperativa förberedelserna (Warner et al., 2004; Warner 

et al., 2011). Däremot upplevde de som redan hade en livsstilsbetingad sjukdom, som 

exempelvis diabetes eller alkoholism, att de fick preoperativa råd och stöd om hur de kunde 

förändra vissa av sina vanor inför operationen. Stödet kunde bestå av upprepad telefonkontakt 
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från vårdpersonal som hjälpte och uppmuntrade patienterna till att få en så hälsosam livsstil 

som möjligt fram till operationen (Gilmartin, 2004).     

Svårigheter 

Inför en operation kunde det upplevas svårt att genomföra en stor förändring i sitt liv eftersom 

operationen i sig medförde en stor påfrestning. Exempelvis upplevde flera patienter att tiden 

innan en operation inte var ett optimalt tillfälle för rökavvänjning trots att de visste om 

fördelarna med att sluta röka preoperativt. Rökningen var en vana som gav lugnande känslor 

och som de ofta tog till i stressande situationer och att i en situation med en nyupptäckt 

allvarlig sjukdom motivera sig att sluta röka kändes därför påfrestande (Thomsen et al., 

2009). Att genomgå rökavvänjning upplevdes som en lika stressande faktor som smärta eller 

att ha psykisk ohälsa (Warner et al., 2004). 

En svårighet som kunde uppstå vid livsstilsförändringar var att patienten fick dubbla budskap 

från hälso- och sjukvårdspersonal, då patienten exempelvis blivit uppmanad att gå ner i vikt 

inför operationen men ändå blev kallad till operation innan detta hade genomförts. Ett annat 

exempel var då olika läkare gav motsägande råd angående exempelvis träning och mat 

(Goodman et al., 2009). Något som kunde motverka att vårdpersonal gav råd om 

rökavvänjning var att det kändes påträngande och att de var rädda för att lägga skuld på 

patienterna. Men patienterna själva uttryckte positiva känslor om att få ett erbjudande om 

rökavvänjning oavsett om de lyckades sluta röka eller inte (Thomsen et al., 2009). 

En annan svårighet var den tidsbegränsning som fanns för att hinna utföra livsstils-

förändringen innan operationen och hur vårdpersonal och patient skulle ställa sig till det 

faktum att vissa patienter inte lyckades utföra förändringen innan det var patientens tur att 

opereras (Goodman et al., 2009). Ibland lyckades patienter inte gå ner tillräckligt i vikt inför 

operationen trots att de var motiverade och försökte, vilket visade på svårigheterna med detta 

(Coe et al., 2004).  

DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultaten 

I studien framkom att väntetiden inför en operation kunde vara en påfrestande tid då 

patienterna ofta kände sig utlämnade och upplevde brist på information (Sjöling et al., 2006). 

De upplevde oro både inför den operation som låg framför och allt runtomkring (Fraczyk & 

Godfrey, 2010; Gilmartin & Wright, 2008; Mitchell, 2010). För att minska oron upplevdes 
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stöd från närstående, vårdpersonal och andra patienter som viktigt (Goodman et al., 2009; 

Mitchell, 2010; Moene et al., 2006; Soever et al., 2010; Vargas et al., 2006). Att få informa-

tion var också betydelsefullt. Framförallt uttryckte patienter ett behov av att vårdpersonalen 

lyssnade till dem, anpassade informationen efter individen och hade ett bra bemötande 

(Aquilina & Baldacchino, 2007; Gilmartin, 2004; Moene et al., 2006; Sjöling et al., 2006). 

Patienter ville ha information om hela den perioperativa processen och inte bara om det 

ingrepp som skulle utföras. De uppskattade att få information om exempelvis 

förundersökning, preoperativa förberedelser, väntetid innan operationen, tiden närmast efter 

operationen och inför utskrivning och hemgång (Gilmartin & Wright, 2008; Soever et al., 

2010).  

Den information som gavs från vårdpersonal om preoperativa livsstilsförändringar var i 

många fall bristfällig (Fraczyk & Godfrey, 2010; Warner et al., 2004; Warner et al., 2011). 

Dock visade det sig att patienter uppskattade att få information som kunde hjälpa dem att 

försöka genomföra en livsstilsförändring. Patienter menade att en operation var ett bra tillfälle 

för att reflektera kring sin livsstil och att genomföra en livsstilsförändring. De viktigaste 

faktorerna till att de bestämde sig för att förändra något i sin livsstil var motivation och 

information om konsekvenser (Thomsen et al., 2009).  

Resultatdiskussion 

Patienters upplevelse av den preoperativa fasen 

Det framkom att många patienter upplevde oro inför en operation, men att de kände sig 

lugnare då de hade kontakt med sjukvården (Fraczyk & Godfrey, 2010; Sjöling et al., 2006; 

Vargas et al., 2006). Detta visade på att det fanns behov av förbättringar i omhändertagandet 

av patienter från det att beslutet om operation har tagits fram till tiden för inläggning på 

sjukhus. I studiens resultat framkom att oro också kunde lindras och patienter få ökad 

motivation då erfarenheter med andra som hade genomgått liknande ingrepp utbyttes (Sjöling 

et al., 2006; Vargas et al., 2006). Uppsatsförfattarnas erfarenhet visar att det finns fördelar 

med exempelvis preoperativ gruppundervisning eftersom patienterna sedan känner igen 

varandra vid ankomsten till sjukhuset. De kan bli motiverade då de ser hur bra det har gått för 

andra som genomgått ett liknande ingrepp och kan också få erfarenhetsbaserad information. 

Denna positiva effekt skulle kunna användas mer i den preoperativa fasen, exempelvis genom 

att någon som varit med om ett liknande ingrepp berättar om det. 
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Ett resultat som påvisas i studien var att patienter ofta fastade inför operationen trots att de 

inte visste varför fastan var viktig. Enligt Berntzen et al. (2011) är fasta en viktig förberedelse 

inför operationen. Walker et al. (2006) visade på att brist på kunskap gav en sämre följsamhet 

och därför anser uppsatsförfattarna att det är mycket viktigt att patienten får en god 

information kring fastan och andra delar i de preoperativa förberedelserna. I studien av Baril 

och Portman (2007) beskrevs att sjuksköterskor inte trodde att patienter visste varför de skulle 

fasta, men sjuksköterskorna gav dem ändå inte mer kunskap kring detta. Detta är 

anmärkningsvärt men enligt uppsatsförfattarnas erfarenheter från hälso- och sjukvården 

förklaras sällan orsaken till fastan utan bara vad fastan innebär och hur länge den ska pågå.  

I en svensk studie belyses att patienter såg sjuksköterskan endast som en informationskälla 

och inte som någon som de kunde utbyta erfarenheter och känslor med. Mötet med 

sjuksköterskan var något som inte sågs som betydelsefullt. Därför ansåg artikelförfattarna att 

det var viktigt att sjuksköterskans roll stärktes (Moene et al., 2006). Uppsatsförfattarna anser 

att detta fynd är något anmärkningsvärt då både teoretisk och praktisk kunskap har gett en bild 

av att svenska sjuksköterskor har en betydelsefull roll i mötet med patienten och har stor 

möjlighet att inverka i deras liv. Det är vikigt att patienten ser sjuksköterskans roll som 

betydelsefull för att känna sig trygg att ställa frågor och berätta om tidigare erfarenheter. Detta 

kan i sin tur göra att vården blir mer optimal. 

Vårdpersonalens roll och bemötande var också betydelsefullt när information skulle ges då 

det i studien tydligt framkom att det inte bara uppskattades att få bra information om 

operationen utan att det framförallt var viktigt på vilket sätt informationen erhölls (Aquilina & 

Baldacchino, 2007; Gillespie & Spalding, 2007; Fraczyk & Godfrey, 2010; Gilmartin, 2004; 

Moene et al., 2006; Sjöling et al., 2006). Detta visade sig i en situation där en patient beskrev 

hur bristen på tillit till operatören ledde till att hon inte ville låta sig opereras av denna person 

(Sjöling et al., 2006). En god vårdrelation mellan patient och vårdpersonal skapar trygghet 

och är en grundläggande förutsättning i svensk vård och detta är också bestämt enligt HSL 

(1982:763 2 §).  

Då en operation skulle utföras påverkades också patientens närstående (Trimm & Sanford, 

2010). Eftersom de var ett viktigt stöd till patienter som skulle genomgå ett kirurgiskt ingrepp 

ansåg både patienter och närstående att det var viktigt att även de närstående fick god 

information och stöd (Aquilina & Baldacchino, 2007; Gillespie & Spalding, 2007; Mitchell, 

2010; Soever et al., 2010). Uppsatsförfattarna anser att det finns fördelar med att ta reda på 
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vilken information närstående behöver och vill ha samt vilken effekt olika sorters information 

har på dem.   

Patienters behov av information i den preoperativa fasen 

Berntzen et al. (2011) menade att information i den preoperativa fasen kunde ge patienter 

trygghet och minskad oro. Detta bekräftades också av patienter i denna studie (Chetty & 

Ehlers, 2009; Fraczyk & Godfrey, 2010; Gilmartin, 2004). Vissa patienter ville ha detaljerad 

information medan andra ansåg att informationen var för detaljerad (Aquilina & Baldacchino, 

2007; Gillespie & Spalding, 2007). Detta visar på vikten av individanpassad information, 

vilket också är ett krav enligt HSL (1982:763, 2 §).  

För att minska stress och oro som uppstår under väntetiden inför en operation menade 

patienter i studien att det framför allt var viktigt att få en god information kring exempelvis 

väntetiden, omplaceringar i operationsschemat och inställda operationer (Fraczyk & Godfrey, 

2010; Gilmartin, 2004; Gilmartin & Wright, 2008; Goodman et al., 2009; Soever et al., 2010). 

Det verkar enligt uppsatsförfattarna som att patienterna kan acceptera och förstå väntetiden 

och förändringar som kan uppstå om de bara får en god information omkring det.  

I studien framkom att patienterna ville ha information om alla faser kring operationen och inte 

bara om hur ingreppet skulle gå till (Gillespie & Spalding, 2007; Gilmartin & Wright, 2008; 

Soever et al., 2010). Att vara välinformerad kunde stärka patienters upplevelse av kontroll 

(Berntzen et al., 2011). Då uppsatsförfattarna upplever att dagens patienter alltmer ser sig 

själva som kunder och att vården är en tjänst som ska erbjuda bra service kommer patienterna 

vilja vara med och påverka sin vård i allt större utsträckning. Detta ställer höga krav på 

vårdgivarnas förmåga att ge den individanpassade information som patienterna efterfrågar.  

Att patienter kände sig tvingade att söka information själva eftersom de inte upplevde att de 

fick tillräckligt med information från hälso- och sjukvården var något som påvisades i studien. 

En vanlig informationsväg för detta var internet (Sjöling et al., 2006). Rahmqvist och Bara 

(2007) visade att användandet av internet för att ta reda på mer information kring sin sjukdom 

blev allt vanligare. Detta sätt att söka information är något som både uppsatsförfattarna och 

Sjöling et al. (2006) tror kommer att fortsätta öka när en ny generation som är van med 

modern teknik blir en allt större patientgrupp. Det finns både fördelar och nackdelar med att 

patienter söker upp information själva genom media. Fördelar kan vara att patienter kan sitta 

hemma i lugn och ro och ta till sig information, samt att de själva kan välja vilken information 

som önskas. Detta blir då också ett sätt att få individanpassad information. Sjöling et al. 
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(2006) menar att en annan fördel kan vara att få mer information än hälso- och sjukvården 

ger. En nackdel med att patienterna själva tog reda på information var att det kunde uppstå 

mycket frågor som patienterna inte fick svar på och att informationen kunde skapa oro 

(Aquilina & Baldacchino, 2007; Gillespie & Spalding, 2007; Sjöling et al., 2006). Sjöling et 

al. (2006) menade att trots att det var ett viktigt komplement att patienter själva tog reda på 

information utifrån media fick detta inte ta över den personliga kontakten. För att den 

information patienterna fick från internet skulle vara pålitlig och adekvat menade Rahmqvist 

och Bara (2007) att vårdpersonal behövde vara med och påverka vilken information som 

patienterna tog till sig. Detta anser uppsatsförfattarna kan göras genom att ge information om 

pålitliga internetsidor och att lägga ut god och uppdaterad information på sjukhusets hemsida. 

Patienters upplevelser av att genomföra en preoperativ livsstilsförändring 

Sjuksköterskor har ett särskilt ansvar att informera om livsstil och dess inverkan på hälsan 

(Ringsberg, 2009). Vårdpersonal gav dock sällan information och råd om livsstilsförändringar 

inför en operation (Lauerman, 2008; Owen et al., 2007). Detta är, enligt uppsatsförfattarna, 

anmärkningsvärt då det i studien framkom att motivation var en av de viktigaste faktorerna till 

om patienterna överhuvudtaget skulle genomföra en livsstilsförändring (Goodman et al., 

2009; Vargas et al., 2006). Då vårdpersonal gav information om livsstilsförändringar ökade 

motivationen, vilket tyder på att vårdpersonal har en viktig uppgift (Coe et al., 2004). 

Eftersom det ingår i sjuksköterskans uppgift att främja hälsa och se till hela människan är det, 

enligt uppsatsförfattarna, betydelsefullt att sjuksköterskans roll inom detta område förstärks. 

Det är således fördelaktigt att i exempelvis sjuksköterskeutbildningen få mer kunskap och 

träning i att samtala om livsstil, exempelvis genom motiverande samtal, eftersom problemet 

med livsstilssjukdomar troligen kommer öka. Gilmartin (2004) och Thomsen et al. (2009) 

visade att patienterna uppskattade att få information, råd och uppmuntran till 

livsstilsförändringar. Uppsatsförfattarna menar därför att det är viktigt att sjuksköterskor 

vågar ta upp dessa ämnen och vilka risker som kan finnas med en ogynnsam livsstil för att 

patienterna ska få goda förutsättningar för en lyckad operation.  

En svårighet som konstaterades i studien var att patienter som fått information om att de 

måste genomföra en livsstilsförändring inte hann genomföra detta innan de blev kallade till 

operation (Goodman et al., 2009). Detta är enligt uppsatsförfattarna ett problematiskt 

ställningstagande då det både är bra om patienten får genomföra sin operation så fort som 

möjligt samtidigt som det är viktigt att förutsättningarna för operationen är optimala för att 

undvika komplikationer. Frågan måste avgöras från fall till fall då nyttan av en snabb 
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operation får vägas mot riskerna för de komplikationer som kan uppkomma av att inte ha 

genomfört några livsstilsförändringar.  

Att bli erbjuden rökavvänjning inför en operation var något som uppskattades. Patienter som 

valde att försöka sluta röka behövde mycket råd och stöd (Thomsen et al., 2009). I de fall då 

vårdpersonal inte tycker sig ha tillräckligt med tid eller kunskap för att ge rätt sorts stöd för 

rökavvänjning anser uppsatsförfattarna att det är viktigt att ändå introducera rökavvänjning 

och sedan hänvisa till andra hjälpinstanser, exempelvis sluta röka linjer. Detta stöds också i 

studien av Warner et al. (2011).   

Metoddiskussion 

I denna studie har målet varit att ge en ökad förståelse för patienters upplevelse av tiden innan 

en operation. En litteraturstudie kring detta område kändes relevant då det var ett bra sätt att 

sammanställa den kunskap som finns inom området (Forsberg & Wengström, 2008; Polit & 

Beck, 2012). I studien har både kvantitativa och kvalitativa artiklar inkluderats för att ge en 

bredd av kunskap kring området (Forsberg & Wengström, 2008). Till bakgrunden har bland 

annat aktuella läroböcker varit informationsgivande, vilket kan ses som en styrka då de ger en 

god övergripande information (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Utöver det har artiklar 

använts för att visa på aktuell forskning på området. 

Relevansen av valda sökord 

Inom det område vi studerat fanns en mängd artiklar som handlade om preoperativ 

information och det upplevdes därför som viktigt att försöka begränsa detta, vilket gjordes 

med kombinationer av olika sökord och inklusionskriterier. De sökord som alltid upplevdes 

som viktiga att ha med var ”preoperative” och något sökord som berörde patientens 

upplevelse, såsom exempelvis ”experience”, ”emotions” och ”qualitative”. Att använda ordet 

”qualitative” som sökord valdes för att kvalitativa studier ofta beskriver patientens egen 

upplevelse (Forsberg & Wengström, 2008). Detta sökord kan vara en begränsning i studien, 

då vissa kvantitativa studier av intresse kan ha fallit bort. Dock har vi försökt täcka in även 

övriga artiklar av intresse genom att kombinera flera andra olika sökord. 

Relevansen av valda databaser 

Att använda CINAHL som databas var bra eftersom det är en stor databas med den mesta 

forskning som finns publicerad inom omvårdnadsområdet. Även PubMed beskrivs i veten-

skaplig metodlitteratur som en användbar databas då omvårdnadsforskning ska sökas. Artiklar 
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söktes även manuellt via referenslistan, vilket kan ses som en styrka (Forsberg & Wengström, 

2008; Polit & Beck, 2012; Willman et al., 2011).  

Urval 

De olika steg som ska ingå i urvalsprocessen vid en litteraturstudie har följts. Ett steg var att 

bestämma de kriterier och urvalsbegränsningar som skulle göras innan sökningarna 

påbörjades (Forsberg & Wengström, 2008). I de två första databassökningarna användes inte 

dessa avgränsningar. Dock valdes inga artiklar som inte innefattades av inklusionskriterierna. 

Då litteratur kring patienters upplevelse av preoperativa livsstilsförändringar skulle sökas 

framkom en brist på studier på detta område. Det är viktigt att ha tillräckligt med material av 

god kvalitet för att kunna utföra en litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2008). Det fanns 

mycket information kring livsstilsförändringar vid medicinska sjukdomar men inte inför en 

operation. De studier som fanns om preoperativa livsstilsförändringar handlade mer om 

utförandet och påverkan på operationsresultatet än om patientens upplevelse. Trots att 

sökningen utökades till att gälla artiklar från de senaste tio åren fanns det mycket begränsat 

med material. De artiklar vi till slut fann handlade nästan uteslutande om rökning medan 

artiklar om kost- och motionsförändringar saknades. Uppsatsförfattarna valde att inte ta med 

artiklar som handlade om livsstilsförändringar relaterat till operationer för viktnedgång 

(bariatric surgery) för att dessa operationer är specifikt inriktade på livsstil och att patienterna 

i dessa fall redan innan operationen gjort ett val att försöka ändra sin livsstil. 

Kvalitetsgranskning och analys 

Då artiklarnas kvalitet skulle värderas användes granskningsmallar (se bilaga 1 & 2). En 

nackdel med dem är att de har en stor bredd på vilket svar som kan ge poäng, då exempelvis 

en studie med mycket noggrant beskriven metod kan få samma poäng som en studie med 

enbart lite skrivet kring metoden beroende på granskarens bedömning. Detta gör att 

bedömningen ibland blir mindre objektiv än vad som kunde önskas. Vi försökte förstärka 

objektiviteten genom att i tveksamma fall diskutera med varandra hur bedömningen skulle 

göras. Polit och Beck (2012) menar att det kan stärka objektiviteten och trovärdigheten om 

analysen görs av fler än en författare.  

Artiklarnas kulturella hemvist 

De flesta av de valda artiklarna är skrivna utifrån en västerländsk vårdkultur, dock är bara två 

studier gjorda i Sverige. Då material från studier som är gjorda i ett annat land ska användas 

är det viktigt att fundera kring relevansen till den kultur studien ska generaliseras till 
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(Willman et al., 2011). Det sågs som en fördel att artiklarna var från en liknande vårdkultur då 

det gjorde resultatet mer generaliserbart till svensk sjukvård (Polit & Beck, 2012). Det hade 

även varit positivt om fler artiklar från Sverige hade hittats i artikelsökningarna. Två av 

artiklarna kom från andra kulturförhållanden; en från Afrika och en från Sydamerika. Dessa 

valdes ändå eftersom de stämde in på syftet och både tillförde liknande information som redan 

hade framkommit och också ny information. Den nya information som artiklarna bidrog med 

har beaktats med eftertanke och försiktighet då meningen med denna studie var att resultatet 

skulle kunna gå att generalisera till den svenska sjukvården.  

Generaliserbarhet 

Eftersom syftet med studien var att undersöka patienters upplevelse av den preoperativa fasen 

valde uppsatsförfattarna att inte specificera sig på en speciell kirurgisk inriktning, exempelvis 

ortopedi eller kärlkirurgi, utan tog med artiklar som hade gjorts på olika patientgrupper. Detta 

gör att vårt resultat inte är generaliserbart till en specifik avdelning utan att resultatet är mer 

allmänt inriktat (Forsberg & Wengström, 2008). 

Slutsats 

Tiden inför en operation präglas av mycket oro (Fraczyk & Godfrey, 2010; Gilmartin & 

Wright, 2008; Mitchell, 2010). En god, individanpassad information och ett bra bemötande 

från vårdpersonal kunde göra patientens upplevelse av den preoperativa fasen mer positiv 

(Auqilina & Baldacchino, 2007; Gilmartin, 2004). Därför anser uppsatsförfattarna att det 

inom vården är viktigt att se över den information som ges samt att vårdpersonal ständigt är 

medvetna om vikten av ett gott bemötande.  

Att få stöd från närstående och att träffa andra patienter som genomgått ett liknande ingrepp 

var något som var lugnande och motiverande (Mitchell, 2010; Moene et al., 2006; Soever et 

al., 2010; Vargas et al., 2006). Detta är, enligt uppsatsförfattarna, därför också viktigt att 

underlätta.  

En operation kunde vara ett bra tillfälle för att förändra en livsstilsvana (Moene et al., 2006; 

Thomsen et al., 2009; Warner et al., 2004). Då operationen i sig var en stressande faktor så 

kunde det också upplevas svårt att genomföra stora förändringar i livet under denna fas 

(Thomsen et al., 2009). En förutsättning för att patienten skulle genomföra en 

livsstilsförändring inför en operation var att de hade motivation (Goodman et al., 2009). 

Därför är det viktigt att vårdpersonal ger bra information och stöd till de patienter som 

behöver göra förändringar i sin livsstil (Thomsen et al., 2009; Warner et al., 2011).   
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Förslag till vidare forskning 

Eftersom närstående är ett viktigt stöd för patienter inför en operation är det viktigt att ta reda 

på hur de upplever situationen. Syftet med en sådan studie kan vara att beskriva de 

närståendes behov av information och stöd i den preoperativa fasen. Studien skulle kunna 

genomföras med en kvalitativ ansats och data samlas in genom intervjuer, för att belysa de 

närståendes upplevelser.  

Det finns en brist på studier kring patienters upplevelser av preoperativa livsstilsförändringar. 

Därför skulle syftet med en sådan studie kunna vara att beskriva hur patienter som fått rådet 

att genomgå en livsstilsförändring innan operation upplevt genomförandet av detta. En annan 

studie inom samma område skulle kunna vara att undersöka hur patienter upplever 

information om livsstilsförändringar inför en operation. Studierna skulle kunna genomföras 

med kvalitativ ansats och data samlas in genom intervjuer.  



 

30 
 

REFERENSER 

Aquilina, R. & Baldacchino, D. (2007). An exploratory study of Maltese patients´ perceptions 

of their preparation for total joint replacement at the pre-admission clinic. Journal of 

Orthopaedic Nursing, 11(3-4), 194-203. doi:10.1016/j.joon.2007.08.014  

Baril, P. & Portman, H. (2007). Preoperative Fasting: Knowledge and Perceptions. Aorn 

Journal, 86(4), 609-617. Hämtad från databasen PubMed. 

Berntzen, H., Almås, H., Gran Bruun, A. M., Dörve, S., Giskemo, A., Dåvöy, G., &Grönseth, 

R. (2011). Perioperativ och postoperativ omvårdnad (K. Falk, övers.). I H. Almås, D.-G. 

Stubberud & R. Grönseth (Red.), Klinisk omvårdnad, del 1. (s. 269-333). Stockholm: Liber 

AB. (Originalarbete publicerat 2010) 

Chetty, C. & Ehlers, V. J. (2009). Orthopaedic patients´ perceptions about their pre-operative 

information. Curationis, 32(4), 55-60. Hämtad från databasen CINAHL with Full Text.  

Coe, A. J., Saleh,T., Samuel, T. & Edwards, R. (2004). The management of patients with 

morbid obesity in the anaesthetic assessment clinic. Anaesthesia, 59, 570-573. Hämtad från 

databasen PubMed. 

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande: I teori och praxis. Stockholm: 

Natur och Kultur.  

Dahlberg, K., Segesten, K., Nyström, M., Suserud, B.-O. & Fagerberg, I. (2003). Att förstå 

vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur.  

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier (2. uppl.). 

Stockholm: Natur och Kultur. 

Fraczyk, L. & Godfrey, H. (2010). Perceived levels of satisfaction with the preoperative 

assessment service experienced by patients undergoing general anaesthesia in a day surgery 

setting. Journal of Clinical Nursing, 19(19/20), 2849-2859. doi:10.1111/j.1365-

2702.2010.03277.x 

Gillespie, B. & Spalding, N. J. (2007). A phenomenological study of patients´ experiences of 

an orthopaedic preadmission clinic. International Journal of Therapy and Rehabilitation, 

14(1), 16-23. Hämtad från databasen CINAHL with Full Text. 



 

31 
 

Gilmartin, J. (2004). Day surgery: patients´ perceptions of a nurse-led preadmission clinic. 

Journal of Clinical Nursing, 13(2), 243-250. Hämtad från databasen CINAHL with Full Text. 

Gilmartin, J. & Wright, K. (2008). Day surgery: patients´ felt abandoned during the 

preoperative wait. Journal of Clinical Nursing, 17(18), 2418-2425. doi:10.1111/j.1365-

2702.2008.02374.x 

Goodman, H., Davison, J., Preedy, M., Peters, E., Waters, P., Persaud-Rai, B., … Cowie, M. 

R. (2009). Patient and staff perspective of a nurse-led support programme for patients waiting 

for cardiac surgery: Participant perspective of a cardiac support programme. European 

Journal of Cardiovascular Nursing 8(1), 67-73. doi:10.1016/j.ejcnurse.2008.03.001 

Harnett, M. J. P., Correll, D. J., Hurwitz, S., Bader, A. M. & Hepner, D. L. (2010). Improving 

Efficiency and Patient Satisfaction in a Tertiary Teaching Hospital Preoperative Clinic. 

Anesthesiology, 112(1), 66-72. Hämtad från databasen CINAHL with Full Text. 

Hejblum, G., Atsou, K., Dautzenberg, B. & Chouaid, C. (2009). Cost-Benefit Analysis of 

Simulated Institution-Based Preoperative Smoking Cessation Intervention in Patients 

Undergoing Total Hip and Knee Arthroplasties in France. Chest, 135(2), 477-483. 

doi:10.1378/chest.08-0897 

Lauerman, C. J. (2008). Surgical Patient Education Related to Smoking. Aorn Journal, 87(3), 

599-609. Hämtad från databasen CINAHL with Full Text. 

Mitchell, M. (2010). General anaesthesia and day-case patient anxiety. Journal of Advanced 

Nursing, 66(5), 1059-1071. doi:10.1111/j.1365-2648.2010.05266.x 

Moene, M., Bergbom, I. & Skott, C. (2006). Patients´ existential situation prior to colorectal 

surgery. Journal of Advanced Nursing, 54(2), 199-207. Hämtad från databasen CINAHL with 

Full Text. 

Owen, D., Bicknell, C., Hilton, C., Lind, J., Jalloh, I., Owen M. & Harrison, R. (2007). 

Preoperative smoking cessation: a questionnaire study. International Journal of Clinical 

Practice, 61(12), 2002-2004. doi:10.1111/j.1742-1241.2007.01565.x 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice. (9.ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & 

Wilkins. 



 

32 
 

Rahmqvist, M. & Bara, A.-C. (2007). Patients retrieving additional information via the 

Internet: A trend analysis in a Swedish population, 2000-05. Scandinavian Journal of Public 

Health, 35(5), 533-539. doi:10.1080/14034940701280750  

Ringsberg, K. C. (2009). Livsstil och hälsa. I F. Friberg & J. Öhlén (Red.), Omvårdnadens 

grunder: Perspektiv och förhållningssätt. (s. 253-281). Lund: Studentlitteratur AB. 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad 31 oktober, 2011, från Riksdagen, 

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=1982:763 

Sjöling, M., Norbergh, K.-G., Malker, H. & Asplund, K. (2006). What information do 

patients waiting for and undergoing arthroplastic surgery want? Their side of the story. 

Journal of Orthopaedic Nursing, 10(1), 5-14. doi:10.1016/j.joon.2005.09.014 

Soever, L. J., MacKay, C., Saryeddine, T., Davis, A. M., Flannery, J. F., Jaglal, S. B., ... & 

Mahomed, N. (2010). Educational Needs of Patients Undergoing Total Joint Arthroplasty. 

Physiotherapy Canada, 62(3), 206-214. doi:10.3138/physio.62.3.206 

Svensk sjuksköterskeförening. (2007). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad 31 

oktober, 2011, från Swenurse, 

http://www.swenurse.se/PageFiles/2582/SSF%20Etisk%20kod%20t%20webb2.pdf 

Thomsen, T., Appel Esbensen, B., Samuelsen, S., Tönnesen, H. & Möller, A. M. (2009). 

Brief preoperative smoking cessation counselling in relation to breast cancer surgery: A 

qualitative study. European Journal of Oncology Nursing, 13(5), 344-349. 

doi:10.1016/j.ejon.2009.04.006 

Trimm, D. R. & Sanford, J. T. (2010). The Process of Family Waiting During Surgery. 

Journal of Family Nursing, 16(4), 435-461. doi:10.1177/1074840710385691 

Tse, K-Y. & So, W. K.-W. (2008). Nurses´ perceptions of preoperative teaching for 

ambulatory surgical patients. Journal of Advanced Nursing, 63(6), 619-625. 

doi:10.1111/j.1365-2648.2008.04744.x 

Turan, A., Mascha, E. J., Roberman, D., Turner, P. L., You, J., Kurz, A., … Saager, L. 

(2011). Smoking and Perioperative Outcomes. Anesthesiology, 114(4), 837-846. Hämtad från 

databasen CINAHL with Full Text. 



 

33 
 

Vargas, T. V. P., Maia, E. M., & Dantas, R. A. S. (2006). Patient feelings during the 

preoperative period for cardiac surgery. Revista Latino-Ammericana de Enfermagem, 14(3), 

383-388. Hämtad från databasen Pubmed. 

Walker, H., Thorn, C. & Omundsen, M. (2006). Patients‘ Understanding of Pre-operative 

Fasting. Anaesthesia and Intensive Care, 34(3), 358-361. Hämtad från databasen Pubmed. 

Warner, D. O., Klesges, R. C., Dale, L. C., Offord, K. P., Schroeder, D. R., Shi, Y., … 

Danielson, D.R. (2011). Clinician-delivered Intervention to Facilitate Tobacco Quitline Use 

by Surgical Patients. Anesthesiology, 114(4), 847-855. Hämtad från databasen CINAHL with 

Full Text. 

Warner, D. O., Patten, C. A., Ames, S. C., Offord, K. & Schroeder, D. (2004). Smoking 

Behavior and Perceived Stress in Cigarette Smokers Undergoing Elective Surgery. 

Anesthesiology, 100(5), 1125-1137. Hämtad från databasen PubMed.  

Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan 

forskning och klinisk verksamhet (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan 

forskning & klinisk verksamhet. (3. uppl.). Lund: Studentlitteratur.   

Wong, E. M.-L., Chan, S. W.-C. & Chair, S.-Y. (2010). Effectiveness of an educational 

intervention on levels of pain, anxiety and self-efficacy for patients with musculoskeletal 

trauma. Journal of Advanced Nursing, 66(5), 1120-1131. doi:10.1111/j.1365-

2648.2010.05273.x 



 

34 
 

BILAGA 1 

 



 

35 
 

BILAGA 2 

  


