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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare forskning visar att preoperativ information både kan göra patienten 

orolig eller trygg. Sjuksköterskan har ett ansvar i mötet att se till att patienten får tillräcklig 

information. Det genom att ge tid, lyssna till och se vad patienten behöver, sjuksköterskan 

behöver därför ha en pedagogisk förmåga för att kunna förbereda patienten på operationen. 

Problem: Det fanns ett behov av en bredare och tydligare information mellan patient och 

vårdgivare inför en kommande operation. Att patienten får otillräcklig och 

otillfredsställande information kan skapa en oro hos patienten. Syfte: Att beskriva 

patienters upplevelser av att ta emot preoperativ information. Metod: En litteraturstudie 

har gjorts där kvalitativa artiklar granskats utifrån en beskrivande syntes enligt Evans. 

Resultat: Resultatet visade att det fanns olika upplevelser bland patienterna gällande den 

preoperativa informationen. Patienternas upplevelser skapade tre huvudteman; känslor vid 

information, form av information och betydelsen av andra personers närvaro. Slutsats: En 

del patienter upplevde att informationen skapade en oro medan andra kände att det 

inbringade trygghet. Upplevelserna varierar dessutom beroende av vilken typ av information 

patienten fick. 

 

Nyckelord: patient, preoperativ, preoperativ information, upplevelser 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Background: Previous research shows that preoperative information can both make the 

patient worried or confident. The nurse has a responsibility to ensure that the patient 

receives sufficient information in the meeting with the patient. By giving time, listening to the 

patient and seeing what the they need, the nurse therefor needs an educational ability to 

prepare the patient for the operation. Problem: It was found that there was a need for 

broader and clearer information between patients and caregivers ahead of an upcoming 

operation. If the patient receives insufficient and unsatisfactory information it can cause 

anxiety to the patient. Aim: To describe patients' experiences of receiving preoperative 

information. Method: A literature study has been conducted which qualitative articles 

were examined based on a descriptive synthesis according to Evans. Results: The results 

showed that there were different experiences among the patients regarding the preoperative 

information. Patients' experiences created three main themes; Feelings of information, form 

of information and the importance of other people's presence. Conclusion: Some patients 

perceived that the information caused anxiety while others felt it was impending safety. The 

experiences also varied depending on the type of information the patient received. 
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1 INLEDNING 

Vårt examensarbete handlar om patientens upplevelse, vilka känslor de har och hur oron kan 

minskas hos de patienterna som känner en rädsla inför en kommande operation. Genom vårt 

tidigare vårdarbete har vi erfarit att många patienter upplever en oro och ångest inför en 

operation. Under vår praktik fick vi dessutom erfara hur personer beter sig inför en operation, 

vilka funderingar samt vilken grad av nervositet de har. De flesta patienter vi mötte upplevde 

sig sårbara genom att inte kunna påverka utgångsresultat. Att känna oro inför en operation är 

någonting naturligt och om patienten inte får tillräckligt med information kan detta skapa ett 

onödigt lidande. Vi kom underfund med att detta är ett viktigt ämne att forska vidare och 

fördjupa sig mer i, därför att en god information kan underlätta för patienten. En operation kan 

vara förknippat med en ängslan för patienten. Vi betraktar att det kan vara betydelsefullt att 

patienten får tillräckligt med upplysning inför en operation, eftersom det kan minska deras oro. 

Lugnande samtal, rätt medicineringen och att ge tid kan vara sätt patienten kan lugnas genom. 

Det kan vara betydelsefullt att vårdpersonalen bemöter patientens oro, att de tar hänsyn till 

patienten vad det gäller deras önskemål samt behov inför en operation, för att i bästa fall kunna 

minska oron. I vårt arbete har vi valt att fokusera innehållet utifrån patientens upplevelse. 

Operationer blivit mer och mer vanligt och det kan innebära en stor förändring i en patients 

liv, vilket kan medföra att patienten upplever stark oro och får tankar som är ångestfyllda. 

Genom en god preoperativ information och dialog kan patientens oro lindras. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs först definitioner som är väsentliga för arbetet. Vidare beskrivs 

sjuksköterskans ansvar i mötet följt av tidigare forskning och de teoretiska perspektiven hälsa 

och lidande. Avslutningsvis presenteras problemformuleringen. 

2.1 Begreppsdefinitioner 

Patienten är en person som har en relation till hälso- och sjukvård på grund av sjukdom, 

skada eller ohälsa. Personen söker för att få behandling, råd eller omvårdnad. Individen har 

kontakt med vårdpersonal där sjukhus och mottagningar inkluderas (Nationalencyklopedin, 

2015) 
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Fasen innan det kirurgiska ingreppet, operationen är det som räknas till den preoperativa 

(Nationalencyklopedin, 2015) 

Patienten ska informeras om de förberedelser som ska göras inför operationen. Den 

preoperativa informationen kan ges muntligt samt kombineras med skriftlig information, för 

att patienten ska känna sig införstådd med vad som sagts (Söderström , Åkesdotter Gustafsson, & 

Avinder, 2016). 

2.2 Sjuksköterskans ansvar i mötet 

Under denna rubrik beskrivs styrdokument och lagar, information och kommunikation, att 

tillgodose informationsbehovet och slutligen delaktighetens betydelse. 

2.2.1 Styrdokument och lagar 

Patienten har rätt att få information om den kommande vård- och behandlingsperioden. 

Eventuella risker som kan uppstå, följder, biverkningar, sundhetstillstånd samt tider när 

patienten kan vänta sig få en viss typ av vård. I de fall patienten av olika skäl inte kan ta emot 

information ska den istället ges till en person som är nära patienten. Informationen som ges till 

patienten måste vara anpassad efter patientens förutsättningar, vad det gäller den språkliga 

bakgrunden, erfarenhet, mognad, ålder samt eventuellt andra skäl. Om patienten inte vill ta 

del av information som ges finns inget tvång för patienten att ta del av detta. Patienten bör 

dock vara införstådd med innebörden i informationen som erhålls (Patientlag, SFS 2016:658). 

Vården som ges till patienter ska vara av hög kvalitet. Vårdpersonalen ska dessutom se till 

patientens behov av kontinuitet, trygghet och vara lättillgänglig. Den ska byggas på en vördnad 

gentemot patienten som person och dess rätt till ett eget bestämmande (Hälso- och 

sjukvårdslag, SFS 2017:211). Den vård som ges ska ske i samspel med patienten, vården ska 

dessutom ges på ett respektfullt och omsorgsfullt sätt (Patientsäkerhetslag, SFS 2010:659). De 

uppgifter som finns om patienten får inte lämnas ut till annan enskild eller till myndighet 

(Offentlighets- och sekretesslag, SFS 2009:400). 

En sjuksköterska ska visa respekt, empati och pålitlighet på ett yrkesmässigt sätt. 

Sjuksköterskan ska visa respekt mot varje människas synsätt och tro. Sjuksköterskan har stort 

ansvar gällande upplysning till patienten. (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) Patienten ska 

känna sig trygg och säker med sin vård och behandling. Patienten ska lätt hitta den information 

som eftersöks. Varje patient ska dessutom behandlas som en enskild individ (Hälso- och 

sjukvårdslag, SFS 2017:211). En sjuksköterska ska lindra lidande genom att motverka sjukdom. 

Sjuksköterskan ska dessutom se till att patientens hälsa främjas och återställs (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Informationen ska vara anpassad utefter patientens behov och 

tillstånd. Patienten ska vara så pass informerad att denne känner sig ha tillräckligt med kunskap 

för att kunna ta ställning till sin vård. När sjuksköterskan förmedlar information till patienten 

bör sjuksköterskan ge patienten tillfredsställande information för att patientens behov av 

information ska tillgodoses. Sjuksköterskan bör upprepa och förtydliga information vid flera 
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tillfällen för att patienten ska känna sig trygg. Sjuksköterskan bör vara uppmärksam på vilken 

respons patienten ger för att känna av om patienten förstått vad som sagts. Det gör att 

sjuksköterskan kan bedöma om mer information behövs. Patienten ska inte känna sig 

exkluderad, det genom att informationen anpassas utefter patientens kunskapsnivå. 

Informationen ska vara aktuell och fullständig samt i rätt tidpunkt. Alla patienter är olika, 

fungerar på olika sätt och uppfattar information på sitt eget sätt (Socialstyrelsen, 2015). 

2.2.2 Information och kommunikation 

Information och kommunikation är två begrepp som skiljer sig från varandra. Att som 

sjuksköterska informera patienten är en typ av upplysning och sjuksköterskan är den aktiva 

personen när fakta ges. Patienten kan välja att vara både passiv och aktiv inför 

informationsförmedlingen. Patienten behöver själv göra ett val att vara öppen och ta in 

information som förmedlas. Om patienten är passiv blir information aldrig till en kunskap. 

Informationen kan delas upp i tre olika delar, att mäta, ge och kontrollera om informationen är 

tillfredsställande för patienten. Sjuksköterskan behöver se till patientens vilja vad det gäller 

innehållet i informationen, för att få fram dessa fakta kan sjuksköterskan intervjua patienten. I 

mötet med patienten är det viktigt för sjuksköterskan att ta hänsyn till de kunskaper 

patienten redan besitter. Dessutom bör sjuksköterskan beakta patientens åsikter om hur pass 

detaljerad informationen ska vara. I vissa fall uppfattar sjuksköterskan att patienten har 

erhållit information på en annan väg, exempelvis via olika media. Sjuksköterskan upplever 

då ett behov av att rätta till denna information som i vissa fel kan vara missgynnande för 

patienten (Ivarsson & Lithner, 2012). 

Kommunikationen gör att en vårdrelation kan skapas mellan vårdare och patient. Dessutom 

kan den användas som ett verktyg för att förmedla information på. Det gäller att båda parter är 

aktiva, både patient och vårdpersonalen för att kommunikationen ska bli lyckad. Det är 

patientens behov som styr hur kommunikationen ska framföras.  Det är dessutom patientens 

förberedelser inför operation som ligger till grund för vårdrelationen, och hur 

kommunikationen ska ske. Informationen används som stöd när sjuksköterskan 

kommunicerar med patienten. Sjuksköterskan kan utveckla förmågan att kommunicera genom 

att utvärdera sin egen insats efter samtalet med patienten. Sjuksköterskan bör fråga sig själv om 

patienten har fått tillräcklig information och om patientens funderingar har besvarats (Ivarsson 

& Lithner, 2012). Kommunikation är grundläggande för mänskliga kontakter. Kommunikation 

skapar en ömsesidig kontakt till patienten, eftersom det är en gemensam social handling som 

utvecklas mellan två parter.  Sjuksköterskan och patienten ger varandra ny information, vilket 

kan göra att en lärdom mellan parterna skapas. Kommunikation skapar både en förståelse, 

ökad kunskap samt en utveckling av relationen mellan två människor. De rådande 

förhållanden som finns ligger till grund för kommunikationen, den är dessutom en del av ett 

större sammanhang. Sjuksköterskan bör se till att miljön där samtalet äger rum är 

avslappnande, för att patienten ska förstå det som sjuksköterskan försöker kommunicera. 

Kommunikationen är utformad efter signaler som skickas mellan individer. Den verbala 

kommunikationen är ett verktyg för att kunna lindra lidande hos patienten. Genom 
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kommunikationen kan sjuksköterskan få en bild över patientens tankesätt (Baggens & Sandén, 

2014). 

2.2.3 Att tillgodose informationsbehovet 

Vårdpersonalen kan i vissa fall ha en annan uppfattning av vilket behov patienten har av 

information, än vad patienten själv har. Att sjuksköterskor har en arbetsmiljö där det vanligen 

förekommer tidsbrist är en faktor som kan göra att informationens kvalitet påverkas. Det är 

patientens behov som bör stå i centrum när informationen ges och inte tiden. Sjuksköterskan 

beskriver att den information som ges till patienten bör vara anpassad utefter patienten som en 

enskild individ, patienten ska dessutom ha rätt till att själv aktivt ta ställning till om de vill erhålla 

informationen eller inte. Sjuksköterskorna beskriver att det finns flertalet fördelar med att ge 

patienten information som är välstrukturerad. Sjuksköterskorna upplever att det kan ge en ökad 

livskvalitet hos patienten, en minskad oro för det som ska ske och en allmänt ökad tillfredställelse 

med den vård de får. Det finns dessutom andra positiva fördelar på längre sikt med att patienten får 

välstrukturerad information enligt sjuksköterskorna. Det har setts minska patientens behov av 

ytterligare vård efter operationen genom att återinläggningarna minskat, de totala vårddagarna har 

sjunkit och behovet av hemsjukvård har likaledes minskat. Sjuksköterskorna beskriver dessutom att 

eftersom en operation kan innebära att patienten måste ta livsavgörande beslut, är information så 

pass viktig för patienten. Det för att patienten ska kunna ta beslut och bedöma vilka alternativ som 

finns i och med operationen, dessa bör därför vara förankrade i en korrekt information. Detta kräver 

att sjuksköterskorna har en kunskap som kan tillgodose patienten alla behov av rimlig information. 

(Ivarsson & Lithner, 2012). Sjuksköterskan beskriver att de i sin roll som vårdare har ett ansvar 

att patienten får den informationen som är nödvändig, dessutom ska förmedlingen av 

informationen ske på ett felfritt sätt. Sjuksköterskan beskriver att det kan uppstå svårigheter 

om informationen delges patienten samma dag som operationen ska äga rum, detta för att 

eventuella frågor som patienten har inte alltid hinner besvaras. Däremot framgår det att det är 

av betydelse av patienten och sjuksköterskan har tid för samtal samma dag för att uppnå god 

preoperativ vård. I synnerhet har detta påvisats när patienten fått samtala med operations-, 

eller anestesisjuksköterskor (Rudolfsson, Post, & Eriksson, 2007a). 

2.2.4 Betydelsen av delaktighet 

Sjuksköterskorna upplever att de anhöriga båda skapar positiv och negativ inverkan över 

patienten. När de anhöriga är med vid informationstillfället och ställer frågor ses de som ett 

stöd. Eftersom deras frågor å patientens vägnar kan vara till hjälp för patienten vid 

förmedlingen av informationen. Sjuksköterskorna upplever att anhöriga dessutom kan skapa en 

negativ inverkan. Det genom att de anhöriga uppvisar ett behov av kontroll över 

situationen. Dessutom att de anhöriga upplever en rädsla kan påverka patienten negativt 

(Bergvik, Wynn, & Sørlie, 2007).  Målet med delaktigheten är att skapa en relation mellan 

vårdare och patient där kunskaper kan bytas. För att patienten ska kunna vara delaktig 

betraktar sjuksköterskan att informationen bör vara lättåtkomlig för patienten.  Vidare 

beskriver sjuksköterskan att dagens patienter har ökad kunskap om sin egen hälsa. 

Sjuksköterskorna upplever att det leder till att patienterna kräver att få vara delaktiga. Enligt 
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sjuksköterskorna kräver patientens ökade kunskapsnivå att informationen är korrekt och 

fullständig. Informationen bör därför beskrivas på ett sätt patienten förstår, men dessutom att 

den är yrkesmässigt korrekt (Winman & Rydstedt, 2014). Sjuksköterskorna upplever att de 

närstående är det stödet som är mest betydelsefullt för patienten under väntan före operationen 

ska äga rum. Sjuksköterskorna beskriver att de närstående också har ett behov av att få 

information, och i vissa fall har de dessutom ett större behov än vad patienten själv har. Det 

eftersom de närstående behöver ha kunskap om hur de ska hantera situationen, när patientens 

vård senare ska fortgå i det egna hemmet (Ivarsson & Lithner, 2012). 

2.3 Tidigare forskning 

Det som beskrivs i denna del är sjuksköterskans upplevelse av preoperativ information samt 

sjuksköterskans roll i patientundervisningen. 

2.3.1 Sjuksköterskans upplevelse av att ge preoperativ information 

Sjuksköterskorna beskriver att en oro kan skapas hos patienten på grund av den förändring som 

sker i deras liv, i och med operationen. Det gör att sjuksköterskor upplever det extra viktigt att få 

patienterna att förstå vad som förmedlas, i och med informationen och vad som planeras i och 

med operationen (Bredenhof Heijkenskjöld, Ekstedt, & Lindwall, 2010). Sjuksköterskorna 

beskriver att det är viktigt att erbjuda stöd till patienter som känner nedstämdhet och att de vet 

vilka möjligheter sjuksköterskan har att kunna stödja patienten. Sjuksköterskorna upplever att 

lugnande samtal och att bara finnas där för patienten, är något som får patienternas oro att 

minska. Sjuksköterskan upplever dessutom att patientens rädsla kan minska genom samtal 

(Kelvered, Öhlén, & Åkesdotter Gustafsson, 2011). 

Sjuksköterskan upplever att det är viktigt att ge tid, lyssna till och se vad patienten behöver. 

Sjuksköterskan beskriver att patienten känner sig trygg och lugn när eventuella problem har 

retts ut innan operationen äger rum. Vidare beskriver sjuksköterskan det viktigt att fördjupa 

sin kontakt med patienten, genom en kontinuitet i vårdandet, vilket i sin tur skapar en trygghet 

hos patienten.  Att samma sjuksköterska är med vid de preoperativa förberedelserna, gör att en 

djupare relation skapas till patienten. Att involvera patienten i planeringen av sin vård skapar 

enligt sjuksköterskan en känsla av att vara respekterad. Det kan enligt sjuksköterskan i sin 

tur infinna känslan av trygghet hos patienten (Kelvered m.fl.,  2011; Pulkkinen, Junttila, & 

Lindwall, 2016). Sjuksköterskan beskriver att det är viktigt att skapa ett förtroende till 

patienten, genom att behandla patienten på ett värdigt och ömsesidigt sätt när informationen 

förmedlas. Detta upplever sjuksköterskan inverkan på patientens upplevelse av informationen  

(Sahlsten, Larsson, Sjöström, & Plos, 2009). 

2.3.2 Den pedagogiska förmågan 

Sjuksköterskor beskriver att de kände ett behov av att få utbildning i hur man utbildar 

patienter inför operationen. De upplever att de behöver ha en föraning om hur patienten 
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tänker. Det för att kunna anpassa den skriftliga informationen utefter patientens behov. I 

nuläget upplever sjuksköterskan att den skriftliga informationen är generaliserad, och inte är 

anpassad utefter patientens individuella behov. Sjuksköterskan ser att en lösning kan vara att 

forska om vad patienten egentligen är orolig för innan operationen, och sedan ta fram 

information som kan hjälpa patienten att lindra denna ängslan. Sjuksköterskan beskriver att 

varje sjuksköterska bör utbildas i hur man utbildar andra och att detta borde bli till en rutin. 

Sjuksköterskan beskriver vidare att patienten i dagsläget får information ungefär 2 veckor 

innan operationen. Om det uppstått några funderingar från patientens sida är patienten 

välkommen att ställa frågor via telefon (Fitzpatrick & Hyde, 2006). 

2.4 Teoretiskt perspektiv 

I rubriken nedan beskrivs begreppet hälsa och lidande utifrån Erikssons perspektiv. Eriksson är 

en omvårdnadsteoretiker inom nordisk vårdvetenskaplig teori  utveckling och forskning 

(Eriksson, 2000). Patienter kan uppleva sin hälsa på olika sätt baserat utifrån den 

informationen de har fått. Ett lidande kan dessutom skapas genom otillräcklig eller 

otillfredsställande information. 

2.4.1 Hälsa 

Hälsa beskrivs som en förbindelse av välbefinnande, sundhet och friskhet. Hälsa kan ses som 

en dimension av flera ting, hälsan är dessutom individuell. En person kan uppleva hälsa 

fast personen inte är frisk, hälsan kan förändras och återspeglar en människas situation. Det 

som ger patienten styrka är dennes resurser för sin hälsa. Att känna ett välbehag gällande 

sin psykiska hälsa är det som beskrivs som människans inre resurser. Att en människa kan 

återgå till sina vardagliga rutiner är en människans yttre resurser. Ett hälsotillstånd kan vara på 

en görande nivå, varande nivå och en vardande nivå, som är olika riktningar som hälsan kan 

bete sig inom. Höga prestationer, att leva överdrivet hälsosamt eller att missbruka är alla sätt att 

fly genom, på görandets nivå. På denna nivå bedöms hälsan utifrån yttre, objektiva och 

mätbara kriterier. Varande nivån innebär att vara hälsa. En människa balanserar sitt liv för att 

försöka tillfredsställa sina mänskliga behov. Människan vill uppnå ett välbefinnande. Vardande 

nivån återspeglar rörelsens kraft och viljan hos en människa som ger livet mening. Lidande, lust 

och upplevelse av enhet är ord som representerar denna nivå. Nivån innebär dessutom att 

människan är i ständig förändring som hela tiden utformas eller upplöses (Eriksson, 2000). 

Hälsans beskrivs som en helhetsupplevelse där människan har ett ansvar över sitt eget liv och 

en fördjupad vetskap om sitt inre. Att människor har olika syn på hälsan, genom skillnader i 

människans hälsobeteenden och mänskliga behov gör att hälsan får ett enskilt motiv vilket 

innebär att hälsan inte kan läras ut till andra. Att vara motiverad för sin hälsa innebär att det 

finns en vilja och bevara och främja sin hälsa. Om människan är medveten om sina inre 

resurser människan, de så kallade kraftkällorna kan då människan ha möjlighet att befrämja 

sin hälsa. Endast när människan har en medvetenhet om sitt inre kan denne uppnå hälsa. 

Människan kan få kontakt med sina inre kraftkällor genom relationer, musik eller naturen. Det 



7 

 

krävs att människan lever i harmoni med sitt inre för att kunna lämna över sig till hela sitt inre 

väsen. För att kunna följa sitt inre väsen krävs det att det finns en inre frihet. Det innebär att 

människan inte känner något yttre sorts tvång som förstör människans inre (Eriksson, 1995) 

Det beskrivs att vårdandets kärna är tro, hopp och kärlek. Om människan upplever dessa kan 

denne ses ha hälsa. Människan beskrivs dessutom vara en helhet av kropp, själ och ande, dessa 

har en sammankoppling mellan varandra. Att vårda är att ansa, leka och lära vilket innebär 

att vårdpersonalen lär sig se människan som en helhet. Den vanligaste formen av vårdande 

är ansande. Det innebär att vårdaren visar omtanke om den andre personens liv. Lekandet kan 

ses vara ett uttryck för hälsa och är något som bör vara naturligt i vården. Genom lekandet 

kan patienten få information som är anpassad efter dennes individuella behov. När sedan 

vårdaren använder leken för att få kunskaper, genom att integrera stimuli från det verkliga livet 

skapas ett lärande. Detta lärande skapas i människans inre och kan ske enskilt eller 

mellan två personer så som vårdare och patient (Eriksson, 2015a). 

2.4.2 Lidande 

Lidandet beskrivs utifrån tre dimensioner, att ha ett lidande, att vara i lidandet och att varda i 

lidandet. Att ha ett lidande innebär att personen känner sig främmande inför sig själv, vad det 

gäller personens inre begär. Det påverkar dessutom människans känsla gentemot sina egna 

möjligheter. När en människa har ett lidande försöker personen fly från sitt lidande. Personen 

försöker att bortförklara lidandet för att slippa tänka på det. Att ha ett lidande innebär 

dessutom att de yttre omständigheterna som finns i människans liv är det som styr personen. 

Medan att vara i lidandet, innebär att människan är mitt uppe i sitt lidande. Personen kan 

uppfatta att ett lidande finns fast personen är i en miljö som är harmonisk. Att vara i lidandet 

gör att en människa kan försöka lindra sitt lidande på kort sikt. Människans behov kan då bli 

uppfyllda för tillfället men lidandet kommer sedan tillbaka och blir ännu starkare. Dessutom 

om människan lider behöver det inte betyda att människan uppfattar sig ha ett lidande. 

När människan har ett lidande på en "ha" eller" vara" nivå. Medan människan som vardar i 

sitt lidande utgör en kamp mellan hopp och hopplöshet. Dessutom beskrivet som kampen 

mellan livet och döden. Om människan vinner över sitt lidande, att hoppet vinner kan 

människan känna att lidandet har gett personen kunskap. Människan får då också en högre grad 

av medvetenhet om sig själv och sitt lidande (Eriksson, 2015b). 

Lidandets drama beskrivs i former av akter. Bekräftandet av lidandet, själva lidandet som 

innefattar tid att få lida ut. Samt slutligen försoningen som innefattar vägen fram till en ny 

enhet. Den första akten av lidandets drama bekräftandet, innebär att en människa förmedlar en 

känsla av att personen ser den andra människan. Denna bekräftelse genom beröring eller en 

blick kan innebära en tröst för människan som har lidandet. Människan behöver dessutom få tid 

på sig att lida. Att försonas med sitt lidande innebär att människan har accepterat sitt lidande 

och lärt sig utifrån det. En helhet skapas som där det onda lidandet som varit vävs in i en ny 

helhet. Försoningen kan komma efter en lång kamp eller bara en insikt i hur livet kan vara. 

När människan slutligen når försoning ser dem det som en befrielse och en känsla av frihet. Att 

kunna möta lidandet är det som anses vara det viktigaste inom vården. En vård av hög kvalitet 

grundar sig i ett etiskt förhållningssätt där en strävan sker att minska en annan människas 
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lidande. Dessutom att vårdaren visar kärlek och tar ett ansvar för den andres känslor kan 

lindra lidandet (Eriksson, 2015b).  Medlidande beskrivs som en etisk handling där vårdaren 

känner för andra människors känslor. Vårdaren vågar offra av sig själv, att känna medlidande 

är något en person gör på eget initiativ. Handlingen syfte är att få den andre att känna sig sedd. 

Genom att personen känner att någon annan bryr sig om denne. Medlidande kan dessutom 

beskrivas som att en känslighet visas för andra personers sårbarhet, deras känslor. Att visa en 

känslighet gentemot andra människor gör att en beredskap skapas, det gör att lidandet lindras. 

Medlidande är ett begrepp som kan förknippas med människor som är i behov av stöd i ett 

socialt sammanhang. Inte förens medlidande har blivit till en handling kan det ses som ett 

egentligt medlidande (Eriksson, 2015b). Ett livslidande kan dessutom vara en form av lidande 

en människa kan känna. Livslidandet kan vara på grund av sjukdom, ohälsa eller tillståndet att 

vara en patient som är beroende av andra människor. Livslidandet berör hela människans liv 

och människans invanda liv kan plötsligt förändras och skapa ett lidande. Denna form av 

lidande kan uppstå på grund av olika anledningar. Det kan vara att människans liv hotas 

eller att människan hindras från att klargöra sociala uppdrag i sitt liv. Detta lidande är det som 

förknippas med människan existens att vara människa, att leva och att finnas omkring, bland 

andra människor (Eriksson, 2015b). 

2.5 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att det finns ett behov av en bredare och tydligare information mellan 

patient och sjuksköterska inför en operation. Sjuksköterskor upplever att dessa patienter har ett 

behov av få stöd från vårdpersonalen med de tankar och känslor som kan uppkomma. Det 

genom att föra dialog, då en förberedelse kan skapas som inger tillit hos patienten enligt 

sjuksköterskan. Kommunikationen är ett viktigt verktyg vid förmedling av informationen, 

dessutom att vårdaren ger av sin tid förbättrar patientens upplevelse. Dessutom att patienten 

fick lov att vara delaktig och att vårdaren inger förtroende ökar kvaliteteten på vården menar 

sjuksköterskan. Hälsan är individuell och varierar mellan människor. Dessutom om en 

människa är sjuk kan denne uppleva sig ha hälsa. Hälsa baserar sig på människan rådande 

situation. En patient som väntar på operation kan enligt sjuksköterskan känna en ohälsa på 

grund av dennes situation och känna ett obehag inför att inte veta vad som kommer att 

hända. Det är viktigt att sjuksköterskor men dessutom annan vårdpersonal, har kunskap i 

patienters upplevelser preoperativt och informationens betydelse inför en operation för att 

bevara dennes hälsa. För att uppnå hälsa behöver människan ha en medvetenhet om sitt eget 

inre, dessutom att människan känner tro, kärlek och hopp. Att vara i lidandet innebär att 

människan försöker lindra lidandet på kort sikt, men lidandet kan komma tillbaka ännu 

starkare. Att vårdaren dessutom visar medlidande för patienten kan lindra lidandet och göra 

att patienten känner sig sedd. I styrdokument och lagar beskrivs det att vården ska vara av 

högt värde och i enlighet med patientens vilja.  Dessutom behöver patienten få information 

som rör deras situation, exempelvis om behandling och risker. Vården ska dessutom anpassas 

utefter patientens speciella behov. Författarna till examensarbetet bedömer att en lösning på 

patientens problem, att känna oro inför operationen kan vara att försöka få fram lösningar på 
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vad patientens oro egentligen beror på. Informationen som ges till patienten bör därefter 

anpassas efter varje patientens behov, för att kunna lindra patientens ängslan. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av att ta emot preoperativ information. 

4 METOD 

I detta examensarbete har en systematisk litteraturstudie med en beskrivande syntes enligt 

Evans (2002) använts. Metoden valdes utifrån syftet med examensarbetet. Eftersom syftet var 

att beskriva patienters upplevelser av att ta emot preoperativ information valdes kvalitativa 

artiklar ut. I en litteraturstudie urskiljs den forskning som är evidensbaserad och därefter görs 

en bedömning följt av en sammanställning (Evans,  2002). 

4.1 Urval och datainsamling 

En systematisk litteraturstudies första steg ska vara en datainsamling där inklusionskriterier 

skapas, vilka studier som ska vara med väljs ut samt fastställs (Evans, 2002). De 

inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara peer reviewed, kvalitativa, skrivna på 

engelska, beskrivna ur ett patientperspektiv, baseras på patienter som var äldre än 18 år, vara 

publicerade högst 10 år tillbaka i tiden samt att de innehöll information som gjorde att syftet i 

examensarbetet kunde besvaras. Exklusionskriterierna var kvantitativa artiklar, inte 

vårdvetenskapliga artiklar, artiklar som inte fanns tillgängliga i fulltext, artiklar som var 

publicerade mer än 10 år tillbaka i tiden samt artiklar skrivna utifrån alla perspektiv som inte är 

utifrån patientens. Sökningarna efter artiklar har gjorts via databaserna Cinahl Plus och 

Pubmed. Det finns olika tekniker att söka fram väsentliga artiklar på, en av dem är boolesk som 

innefattar den förbindelse sökorden ska ha. Denna sökteknik har använts till hjälp i arbetet, 

genom förbindelsen AND som innebär att två ord eller flera kan sammankopplas genom att 

använda ordet i mellan sökorden (Östlundh, 2012). De sökord som användes var främst 

Qualitative, Preoperative information, The patient's experience, The patient's experience of 

preoperative information. Se Bilaga A. Det utfördes ett första urval av artiklar mellan 2012 

2017. Därefter utökades sök åren till 2007–2017 eftersom det i första urvalet inte upplevdes 

finnas tillräckligt många och relevanta artiklar av författarna till arbetet. Det genomfördes 

dessutom en manuell sökning, där en sökning gjordes i andra artiklars referenslistor, vilket 
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resulterade i att tre relevanta artiklar påträffades. Ett undantag gjordes dessutom för två artiklar 

vilka var äldre än 10 år gamla, dessa bedömdes vara relevanta för arbetet eftersom de besvarade 

syftet och valdes därför att ha med. Det som har granskats i artikeln var abstract och 

sammanfattning där det beskrevs tydligt vad artikeln handlade om. Det utfördes en 

kvalitetsgranskning där varje enskild artikel granskades efter 8 frågor, se bilaga B. 

Kvalitetsgraden värderas därefter och artiklarna bedömdes av författarna till 

examinationsarbetet som tillförlitliga och trovärdiga efter att de klarat granskningen och de 

skrevs sedan in i artikelmatrisen, se bilaga C. 

4.2 Dataanalys och genomförande 

Under steg två som var att identifiera nyckelfynd i varje artikel kontrollerades det material som 

samlats in under steg ett. Materialets helhet studeras upprepade gånger för att kunna 

identifiera de nyckelfynd som är mest väsentliga. Nyckelfynd tas sedan ut från varje artikel och 

ska besvara syftet (Evans, 2002). Artiklarna granskades av författarna genom att de lästes 

igenom ett flertal gånger för att artikelns helhet skulle bedömas. Sedan togs nyckelfynd ut från 

resultatet i artikeln som besvarade syftet. Nyckelfynden togs ut enskilt av författarna och dessa 

jämfördes sedan mellan författarna. En jämförelse gjordes sedan av vilka nyckelfynd 

författarna hittat. Sedan kontrollerades alla artiklar som var med i arbetet på nytt för att 

bestämma nyckelfynden i den överblickande tabellen. När alla nyckelfynd skrivits in 

kontrollerades alla nyckelfynd och de som inte besvarade syftet togs bort. 

Under steg tre som är att identifiera teman och subteman för alla artiklars resultat görs en 

jämförelse mellan alla artiklars nyckelfynd, vad det gäller skillnader samt likheter för att få en 

uppfattning. I sin tur tas subteman ut från det som först identifierats från temana. Till sist görs 

ytterligare en genomgång av subtemana samt temana för att se om dessa stämmer överens med 

de nyckelfynd som först urskilts (Evans, 2002). Författarna granskade de nyckelfynd som tagits 

ut från alla artiklars resultat, skillnader och likheter studerades bland nyckelfynden. Utifrån 

nyckelfynden identifierades tre teman som sedan bildade sex tillhörande subteman. Dessa 

skapade den nya helheten där allt material fanns med tillsammans. En tabell skapades sedan 

för att få en överblick över alla nyckelfynd, teman och tillhörande subteman. Utifrån denna 

tabell utformades sedan en mindre tabell där dessutom nyckelfynd, teman och subteman 

beskrevs för att läsaren skulle kunna följa analysprocessen, se tabell 1. Slutligen utfördes ännu en 

granskning av alla teman och subteman för att se om dessa stämmer överens med 

nyckelfynden. Under steg fyra sker en sammanställning av resultatet som skapats utifrån teman 

och subteman vilka i sin tur bildar ett nytt fenomen. De teman som tagits fram ska sedan ligga 

till grund för rubrikerna i resultatet (Evans, 2002). Det skapades av författarna teman 

utifrån nyckelfynden som sedan blev till över rubriker i resultatet. Alla subteman blev till 

underrubriker. I beskrivningen av subtemana stärktes de genom att citat från original 

artiklarna användes. De nyckelfynd som tagits ut från de valda artiklarna bildade ett nytt 

fenomen som byggde resultatet. 
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Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, tema och subteman. 

Nyckelfynd Tema Subtema 

 
 
”The nursing staff are outstanding. It´s amazing how 

some of them are almost angelic. Yes some of them are like 

angels. Some of them make you shine and feel good by just 

being there” (Sjöling, Norbergh, Malker, & Asplund, 

2007, s.11).  
 

 

 

“My wife was with me when the doctor informed me, and 

that was very good, because we both heard the same.” 

(Bäckström, Wynn, & Sørlie, 2006, s. 144). 
 

 

 
 
 

 

 

 

Betydelsen av 

andra 

personers 

närvaro 

 
 

 
Sjuksköterskans 

bemötande 

 
 

 
Anhörigas 

betydelse 

4.3 Etiska överväganden 

Forskaren har ett eget etiskt ansvar för forskningsetiken. Forskningen ska vara moraliskt 

godtagbar och av god kvalité (CODEX, 2016).  I examensarbetet hanterades materialet på ett 

etiskt sätt av författarna. Det har inte förfalskats eller plagierats material. Innehållet i artiklarna 

har heller inte förvrängts utan det centrala i texten vidhölls. Referenserna var dessutom tydliga 

så läsaren visste var informationen kom ifrån. När artiklarna granskades och översatts från 

engelska till svenska har inga egna åsikter och tankar påverkat det egentliga syftet med 

artikeln. I examensarbetet har APA-manualen efterföljts för att få en korrekt återgivning av 

referenser enligt (Vetenskapsrådet, 2011).  

5 RESULTAT 

Efter analysen av artiklarna utförts framkom tre teman och sex subteman. Första temat som 

tagits ut är: Upplevelser av information. Två subteman tillhör temat vilka är: information som 

ger oro och information som ger trygghet. Andra temat som tagits ut är: Form av information. 

Två subteman tillhör temat vilka är: muntlig information och skriftlig information. Tredje 

temat som tagits ut är: Betydelsen av andra personers närvaro. Två subteman tillhör temat vilka 

är: sjuksköterskans bemötande och anhörigas betydelse. För att stärka det som beskrivs i 
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resultatet har citat från artiklarna använts under beskrivningarna av subtemana. I tabell 2 visas 

en översikt av framkomna teman och subteman. 

Tabell 2. Tema och subteman 

 
Tema 

 
Subteman 

 
Upplevelser av information 

Information som ger oro 

Information som ger trygghet 

 
Form av information 

Muntlig information 

Skriftlig information 

 
Betydelsen av andra personers närvaro 

Sjuksköterskans bemötande 

Anhörigas betydelse 

 

5.1 Upplevelser av information 

Detta tema handlar om patientens oro och trygghet i och med den preoperativa informationen. 

Patienter upplevde att deras oro kunde förvärras genom att de fick för mycket eller otydlig 

information. Medan andra patienter upplevde att en trygghet infanns genom att de i förväg 

fick information om operationen. Temat presenteras i två olika subteman; information ger oro 

och information ger trygghet. 

5.1.1 Information som ger oro 

En del patienter upplevde att de fick för mycket information vilket skapade en oro. Det ledde till 

att de inte visste om de vågade gå igenom operationen. Om informationen dock inte var 

tillräcklig kunde det göra att patienterna inte visste vad de skulle förvänta sig hända under 

operationen, eftersom det fanns en så stor ovisshet inför operationen. En patient förmedlade det 

såhär: “The information they gave me made me a bit apprehensive and I was thinking ‘what am 

I getting into!” (Aquilina & Baldacchino, 2007, s.197). Att titta på inspelade filmer från en 

operation gjorde patienten ängslig. De ställde sig själv frågan om de verkligen skulle göra 

operationen. Patienten kände att informationens mängd var alldeles för stor, att det var svårt 

att kunna absorbera allt när det var så mycket. Denna stora mängd informationen gav 

patienten en känsla av överväldigande. Alla detaljer och information om komplikationer 

skapade en stor oro hos patienten (Andersson, Otterstrom- Rydberg, & Karlsson, 2015; 

Aquilina & Baldacchino, 2007; Guo, East, & Arthur, 2014). 

Andra patienter upplevde att informationen som gavs var liten i mängd och att detta i sin tur 

skapade mer oro att inte vara tillräckligt förberedd för operationen. De upplevde att mer 

information inför deras kirurgi hade gjort att de kände ett större förtroende och de därmed 
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kunde få en bättre utgång av sin operation. Patienten upplevde att informationen som gavs inte 

var kontinuerlig. Bland annat information om tid när operationen ska äga rum. Det skapade en 

ökad oro hos patienten och därmed en negativ påverkan som i sin tur gav en rädsla för den 

kommande operationen (Feuchtinger m.fl., 2013; Guo m.fl., 2014; Ivarsson, Larsson, & Sjöberg, 

2007). 

5.1.2 Information som ger trygghet 

Patienter upplevde att ju mer de visste desto mindre rädda kände de sig. Att veta precis vad 

som ska hända patienten i förväg skapade en större trygghet. “I felt more settled, knowing 

exactly what I was going in for” (Aquilina & Baldacchino, 2007, s. 197). Patienten kände 

dessutom att få svar på eventuella tankar som kunde ha orsakat ångest gjorde att en trygghet 

infann sig, vilket i sin tur skapade en trygghet. Patienten upplevde att det kändes lugnande att i 

förväg få information vilken tid och datum operationen skulle ske för att känna sig förberedd. 

Patienten kände dessutom att informationen påverkade de positivt. Att få information skapade 

en trygghet genom att patienten kände sig vägledd i rätt riktning, att rädslan inför de obekanta 

försvann och därigenom inrättades en trygghet (Aquilina & Baldacchino, 2007; Bäckström m.fl., 

2006; Guo m.fl., 2014). 

Patienter upplevde att tillräcklig information medförde att de kände sig omhändertagna. Att de 

fanns någon som brydde sig om vad som hände med dem. Patienterna kände att informationen 

som gavs var utförlig och noggrann, vilket inrättade känslan av trygghet. Dessutom att rädslan 

som först fanns hos patienten inför operationen försvann genom tydlig och fullständig 

information. Informationen som patienten fick utformade en trygghet och ett ökat 

självförtroende hos patienten. Patienten kände dessutom känslan trygghet, eftersom de var 

fullt förberedda för hela processen operationen medförde (Aasa, Hovbäck, & Berterö, 2013; 

Aquilina & Baldacchino, 2007). 

5.2 Form av information 

Detta tema handlar om hur patienter upplevde den muntliga och skriftliga informationen. Vad 

det gäller den muntliga informationen upplevde patienterna att informationen som gavs vid 

vissa tillfällen var för detaljerad. Den skriftliga informationen upplevde patienten som lärorik. 

Det eftersom de dessutom då kunde förberedas inför operationen. Temat presenteras i två 

subteman: muntlig information och skriftlig information. 

5.2.1 Muntlig information 

Patienter upplevde att det inte fanns tid för dialog kring den preoperativa informationen. De 

hade en önskan om att få möjlighet att ställa frågor, men kände att responsen som gavs var 

bristande eftersom den var kort. De hade dessutom en känsla av att förmedlingen av 

informationen genom dialog med läkare och anestesiolog var bristfällig. Dessutom kände 

patienten det oangenämt att behöva ställa mer frågor för förtydligande, när de kände att det 
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som sades inte var riktigt tydligt. ”I did not quite understand what they said, so felt 

embarrassed to ask again for clarification” (Guo m.fl., 2014, s.367). Patienter upplevde att 

informationen som gavs muntligt vid vissa tillfällen var för detaljerad och dessutom att en del 

av det var oväsentligt. Patienterna upplevde att de inte ville ha detaljerad information om vad 

som skulle ske i och med operationen. Alla detaljer kring hela processen med operationen 

behövde inte tas upp. Dessutom kände patienten att den stora mängd information som 

förmedlades muntligt, gjorde att all information inte togs in (Ivarsson m.fl., 2007; McNair m.fl., 

2016) 

5.2.2 Skriftlig information 

Patienter upplevde att den skriftliga informationen var lärorik. I informationen beskrevs alla 

delar kring operationen. Att få ta del av information i form av papper i förhand gjorde att 

patienten kände sig förberedd. Patienten kunde därmed dessutom förbereda eventuella frågor 

som kommit upp under tiden. ”Just that you get the papers sent home beforehand, so you have 

time to consider what you need to ask about” (Aasa m.fl., 2013, s.1607). Att ha 

informationen nedskriven i pappersform gjorde att patienten hade koll på vad som skulle ske. 

Det ledde till att patienten var väl förberedd inför processen innan operation. Patienten 

upplevde att informationen i form av papper var relevant. Patienten kände sig bekväm, vilket 

gjorde att patienten kunde ta in och förstå informationen på bästa sätt. Dessutom att 

upprepade gånger läsa informationen som givits skapar en känsla av att vara förberedd 

(Andersson  m.fl., 2015; Ivarsson m.fl., 2007). 

Patienten upplevde att information i form av broschyrer var användbar. Det eftersom patienten 

då hade en möjlighet att på egen hand granska och ta till sig informationen som står. Dessutom 

att få vara i en hemmamiljö gjorde att patienten hade bättre förutsättningar att kunna förstå 

informationen. Det genom att ha tid på sig att tänka över det som står ”The book is very useful to 

help you remember because at home you can calmly review the information” (Aquilina & 

Baldacchino, 2007, s.197). Patienter som fått ett häfte hemskickat upplevde en tillfredsställelse 

att få läsa om vad deras ingrepp innebar. Dessutom om patienten inte kände att de kunde ta till 

sig informationen, eftersom vissa av instruktionerna var irrelevanta (Aquilina & 

Baldacchino, 2007; Letterstål, Eldh, Olofsson, & Forsberg, 2010; Worster & Holmes, 2008). 

5.3 Betydelsen av andra personers närvaro 

Detta tema handlar om hur patienten upplevde bemötandet från sjuksköterskan och anhörigas 

medverkan vid förmedlingen av information. Patienten upplevde sig förstådd genom 

sjuksköterskans bemötande som var välkomnande. Vad det gällde deras anhörigas betydelse 

upplevde patienterna det betydelsefullt att de fick samma information som patienten. Det 

upplevdes av patienten som ett stöd om patienten glömde den information som givits, anhöriga 

kunde då påminna patienten om detta. Temat presenteras i två subteman: sjuksköterskans 

bemötande och anhörigas betydelse. 
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5.3.1 Sjuksköterskans bemötande 

Patienterna upplevde sig bli förstådda på ett korrekt sätt av sjuksköterskan vid förmedling av 

information. Att sjuksköterskan hade ett välkomnande sätt mot patienten gjorde att patienten 

tog till sig informationen. Patienterna upplevde det positivt att få vara i kontakt med 

sjuksköterskan, då patienterna upplevde det som ett stöd inför den kommande operationen. 

Vissa patienter upplevde sjuksköterskornas bemötande som änglalikt, att sjuksköterskorna fick 

patienterna att må bra bara av att finnas där för dem. ”The nursing staff are outstanding. It´s 

amazing how some of them are almost angelic.Yes some of them are like angels. Some of them 

make you shine and feel good by just being there” (Sjöling, m.fl. 2007, s.11). Om patienten 

undrade över något gällande den preoperativa informationen, fanns det inget som hindrade 

dem från att uttrycka detta till sjuksköterskan. Patienten upplevde att sjuksköterskans 

bemötande var hjälpsamt. Därför att sjuksköterskan gav patienten mycket information som 

tillgodosåg patientens behov av information inför operationen (Guo m.fl., 2014; Sjöling, m.fl. 

2007; Worster & Holmes, 2008). 

Patienterna upplevde att sjuksköterskornas bemötande överlag var gott. Det som upplevdes 

som negativt var att informationen patienterna fick ibland uppfattades som irrelevant. I vissa 

fall upplevde patienterna dessutom att dialogen kunde ha varit bättre. Att det i dialogen kunde ha 

tagits upp mer om den känslomässiga biten i den preoperativa informationen. Att 

sjuksköterskorna bemötande inriktade sig mer på de psykiska effekterna av att vänta på en 

operation. Det kunde enligt patienterna förbättras (Aquilina & Baldacchino, 2007; Letterstål, 

m.fl. 2010). 

5.3.2 Anhörigas betydelse 

Patienter upplevde att deras anhörigas medverkan vid förmedlingen av den preoperativa 

informationen var betydelsefull. Det eftersom det fanns många frågor både från patientens och 

anhörigas sida, som då kunde ställas. Att båda parter medverkar vid informationstillfället 

upplevdes viktigt för patienten. Patienter upplevde det viktigt att ha sina anhöriga vid sin sida 

när läkaren informerade inför operationen. Eftersom det då fanns en möjlighet att i 

efterhand stämma av med varandra om de tolkat informationen på samma sätt. ”My wife was 

with me when the doctor informed, and that was very good, because we both heard the same” 

(Bäckström m.fl., 2006, s. 144). 

Anhörigas medverkan medförde dessutom en positiv inverkan på patienten upplevelse genom 

att de kände sig ha någon som hjälpte dem. Det genom att de anhöriga kunde pusha patienten, 

till att få ta del av den preoperativa information när någon sådan inte hade givits patienten. 

Patienter upplevde dessutom att anhöriga kunde ha en positiv betydelse vid förmedling av 

information. Det genom att de fick patienten att se den preoperativa informationen från en 

annan synvinkel, ur ett mer positivt ljus. Det ledde till att patienten upplevde informationen 

som gavs lättare att ta in (Aquilina & Baldacchino, 2007; Bäckström m.fl., 2006; Guo m.fl., 

2014). Patienter upplevde också att deras anhöriga inte fick tillräckligt med information om 

deras operation. Patienter kände att det skulle varit betydelsefullt om de anhöriga var mer 

delaktiga. De hindrar då inte patienten från att göra saker, exempelvis att träna. Patienterna 
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upplevde att anhöriga dessutom kunde inverka negativt genom att de inte kände sig säkra. 

Patienterna upplevde att det blev ett stressande moment när den preoperativa informationen 

förmedlades (Aquilina & Baldacchino, 2007; Bäckström m.fl., 2006). 

6 DISKUSSION 

Syftet med examensarbetet var att beskriva patienters upplevelser av att ta emot preoperativ 

information. I denna diskussionsdel beskrivs en diskussion som baseras på resultat, metod och 

etiken i arbetet. 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att en del patienter upplevde att information skapade en oro. Det genom att 

informationen var för stor i mängd. Det ledde till att patienten inte visste om de vågade gå 

igenom operationen eller inte. De kände att informationen var överväldigande, genom alla 

detaljer och information om komplikationer, vilket skapade en oro. I den tidigare forskning 

beskrevs liknande upplevelser hos sjuksköterskor, att en oro kunde uppkomma hos patienten 

genom den osäkerheten som fanns inför operationen. Det på grund av den förändring som sker i 

deras liv, i och med operationen. Sjuksköterskor upplevde därför det viktigt att vara stöd till 

patienten som känner en nedstämdhet. Sjuksköterskor beskrev dessutom att det är viktigt 

att patienten får veta vilka möjligheter som fanns för tröst, exempelvis smärthantering 

(Bredenhof Heijkenskjöld m.fl., 2010; Kelvered, m.fl. 2011). Pulkkinen m.fl., 2016). Resultatet 

visade att ett lidande kan skapas hos patienten på grund av den förändring som sker i patientens 

liv. Ett lidande kan dessutom skapas på grund av den oron patienten kunde uppleva, genom 

att de fick information som upplevdes överväldigande, att informationen var för detaljerad. 

Detta kan dessutom ses ha ett samband med att patienten kan ha haft höga förväntningar som 

inte blivit verklighet, inför operationen. Bekräftelsen är en del av lidandet drama, att bekräfta 

genom en blick eller beröring som kan ge tröst. Patienten behövde få tid på sig att lida, vilket 

slutligen kan leda till en försoning som leder till en ny enhet. Ett livslidande kan vara en form 

av lidande en människa kan känna. Detta kan vara orsakat av sjukdom, ohälsa eller till följd av 

patientens utsatta situation att vara beroende av andra. Livslidandet innefattar människans hela 

situation och existens som under en kort tid kan förändras. Förändringen kan ske genom att 

människans existens hotas, dennes hela liv. Detta kan göra att ett plötsligt lidande skapas hos 

människan som gör att denne tappar fattningen om sitt liv. Att människan inte kan utföra de 

sociala uppdrag som behöver förverkligas i dennes liv kan dessutom det skapa ett lidande för 

människan (Eriksson, 2015a). Om patienten fick information som inte var anpassad efter deras 

behov, att den var för detaljerad kunde det göra att patienten kände sig överväldigad. Vården 

som ges till patienten ska vara i samråd med patientens vilja, den ska dessutom ges med respekt 

och omsorg inför patientens behov (Patientsäkerhetslag, SFS 2010:659).  
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Resultatet visade dessutom att patienter kunde känna sig trygga av den information de fick, 

eftersom rädslan för de obekanta därigenom försvann. Att informationen var utförlig, tydlig 

och fullständig, inrättade dessutom det känslan av trygghet, vilket skapade en känsla av att vara 

förberedd. Tidigare forskning visade att trygghet kunde skapas på andra sätt vid 

förmedlingen av information, genom att sjuksköterskor tar  tid, lyssnar  till patienten och  

därmed  ser  över vad  patienten behöver. Vidare beskrev sjuksköterskorna att en trygghet 

skapades hos patienten när det fanns en kontinuitet i kontakten till sjuksköterskan (Bredenhof 

Heijkenskjöld m.fl., 2010; Kelvered m.fl. 2011; Pulkkinen m.fl., 2016). Om vårdpersonalen ger 

tydlig information kunde en känsla av förberedelse skapas hos patienten. Det kunde medföra 

en trygghet och en känsla av att vara vägledd, vilket i sin tur kunde göra att patienten 

upplevde att vårdarna visade medlidande för dem. Att vårdaren visar medlidande för en annan 

människa innebär att vårdaren känner med dennes känslor. Syftet med denna handling är att få 

personen känna sig sedd. Dessutom visas en känslighet mot den andres känslor och sårbarhet 

(Eriksson, 2015a). Att patienten fick information som var utförlig och fullständig kan göra att 

patientens behov av trygghet och kontinuitet uppfylldes. Eftersom det är ett krav att patienten 

får vård som är av hög kvalitét, den ska dessutom tillgodose patienten behov av trygghet och 

kontinuitet. Patienten ska visas respekt mot gällande mot sin egen personlighet samt dess 

rätt till eget bestämmande (Hälso- och sjukvårdslag, SFS 2017:211). I resultatet framkom 

dessutom att patienter upplevde att dialogen gällande den preoperativa informationen var 

bristande. Det på grund av att de bedömde att tiden inte fanns för exempelvis bevarandet av 

frågor. Patienten kände dessutom att det inte kändes angenämt att behöva ställa mer frågor när 

de redan blivit informerade men inte förstod vad som sades. Patienterna upplevde dessutom 

att den muntliga informationen ibland var oväsentlig. Tidigare forskning visade att 

sjuksköterskorna hade annan syn på dialogen än vad patienten hade. Sjuksköterskor upplevde 

att dialogen innan operation var ett betydelsefullt sätt att kunna förbereda sig på, gällande 

de olika moment patienten senare skulle genomgå. De upplevde dessutom att dialogen var 

essentiell eftersom det förklarar processen för patienten, i och med att det exempelvis 

skapas en planering och förklaring inför operationen (Lindwall, Post, & Bergbom, 2003; 

Rudolfsson, Post, & Eriksson, 2007 b). Att tiden inte fanns för att patienten skulle kunna 

ställa frågor, kunde göra att patienten kände en avsaknad av medlidande från vårdaren. I 

sociala sammanhang är medlidande en handling en människa kan vara i behov genom att få 

stöd. När medlidandet har blivit faktum kan det ses som ett huvudsakligt medlidande (Eriksson, 

2015a). I de fall patienten upplevde informationen som oväsentlig, bedömdes den inte vara 

anpassad efter patientens önskan. Informationen som ska ges till patienten bör vara 

anpassningsbar utefter patienten behov. Hänsyn bör tas till språklig bakgrund, erfarenhet, 

mognad och ålder. Om patienten av någon anledning inte vill ta emot informationen bör 

patientens tankar respekteras och inget tvång ska ske. Patienten bör ha förståelse för vad som 

förmedlas i informationen och förstå dess sammanhang (Patientlag, SFS 2016:658). 

I resultatet visade det sig att informationen gjorde att patienten kunde förbereda sig på egen 

hand innan operationen. Att få ta del av information i pappersform i förväg gjorde att 

eventuella frågor kunde förberedas. Det gjorde att patienten dessutom kunde läsa 

informationen som givits flera gånger i sin egen takt. I den tidigare forskning beskrevs 

sjuksköterskornas upplevelser av den skriftliga informationen som annorlunda, de upplevde den 
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på ett positivare sätt jämfört med patienterna. Det visades att sjuksköterskor upplevde ett behov 

av utbildning, för att kunna tillhandahålla patienten den skriftliga informationen på bästa 

sätt. I nuläget upplevde sjuksköterskorna att den skriftliga informationen var generaliserad. 

Detta upplevde sjuksköterskorna som dåligt, eftersom informationen borde vara anpassad 

utefter patientens individuella behov (Fitzpatrick & Hyde, 2006). Hälsan är individuell och en 

sammankoppling av välbefinnande, sundhet och friskhet. Det är människans nuvarande 

situation som återspeglar människans hälsa. Patientens egna resurser är det som bygger upp 

människors hälsa (Eriksson, 2000). Detta gör att patienten visas respekt mot (Offentlighets- 

och sekretesslag, SFS 2009:400). 

I resultatet visades det att patienterna upplevde sina anhörigas medverkan vid förmedling 

av information som viktig. Anhörigas medverkan gjorde att patienten kunde stämma av med de 

efter dem blivit informerade preoperativt. Patienterna upplevde dessutom att anhöriga 

skapade en positiv inverkan på deras inlopp av information. Det genom att anhöriga kunde få 

patienten att se den preoperativa informationen ur ett annat perspektiv, ur ett mer positivt 

ljus. Tidigare forskning visade att patientens anhöriga hade både en positiv och negativ 

betydelse enligt patienten. Detta skiljer I resultatet framkom det att patienterna upplevde att 

sjuksköterskorna förstod dem och hade ett välkomnande bemötande. Patienterna kände 

därför inget hinder att fråga något gällande den preoperativa informationen. Patienterna 

kände att de tog till sig informationen på ett inflytelserikt sätt, eftersom sjuksköterskornas 

bemötande var öppet. Patienterna kände inget hinder att fråga något gällande den 

preoperativa informationen. I den tidigare forskningen visade det sig att sjuksköterskorna 

hade ett liknade synsätt som patienten. Att sjuksköterskornas eget bemötande kunde påverka 

patienten, genom att sjuksköterskan hade ett öppet bemötande kunde göra att patienten kände 

att de tog till sig det som sades. Tidigare forskning visade att sjuksköterskor upplevde att de i 

sin roll som vårdare kunde påverka patienten vid informationstillfället, detta medförde att 

sjuksköterskorna upplevde sig ha en skyldighet att ge patienten tydlig och tillräcklig 

information anpassat efter patientens önskemål (Rudolfsson m.fl., 2007a). Att patienten vågar 

ifrågasätta det sjuksköterskan förmedlar kunde ses som en inre resurs. Att känna ett välbehag 

gällande sin psykiska hälsa är människans inre resurser. Människan balanserar sitt liv för att 

kunna uppfylla sina behov. Människan vill känna välbefinnande i sitt liv. Hälsans vardande 

nivå beskriver hur en människas liv återspeglar rörelsens kraft och viljan som finns 

(Eriksson, 2000). Att patienten får information förmedlad på ett respektfullt och öppet sätt 

gjorde att de fick en uppfattning av informationen, samt tog till sig informationen. 

Sjuksköterskan är skyldig att ta hänsyn till människors rättigheter, värderingar och olika 

uppfattningar om tro. Detta genom att sjuksköterskan visar respekt, empati och pålitlighet till 

patienten, detta på ett professionellt sätt. Sjuksköterskan bär ett stort ansvar när det gäller 

informationsförmedlingen till patienten. Sjuksköterskan ska dessutom visa hänsyn till 

patientens hälsa, att denna främjas och återställs (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Att 

sjuksköterskan gav patienten en känsla av förståelse vid informationsförmedlingen, kunde göra 

att en trygghet skapas hos patienten. Detta stämmer överens med riktlinjer som finns för 

sjuksköterskan. Informationen sjuksköterskan ger till patienten bör skapa en trygghet. Vid 

informationstillfället blir patienten uppmärksam på eventuella risker och konsekvenser en 

operation kan medföra (Socialstyrelsen, 2015). I resultatet visades det att patienterna ansåg 
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sina anhörigas medverkan vid förmedling av information som bra. Att ha anhöriga med vid 

informationstillfället ansågs viktigt. Anhörigas medverkan gjorde att patienten kunde stämma 

av med de efter dem blivit informerade preoperativt. Patienterna upplevde även att anhöriga 

skapade en positiv inverkan på deras intag av information. Det genom att anhöriga kunde få 

patienten att se den preoperativa informationen ur ett annat perspektiv, ur ett mer positivt 

ljus. Tidigare forskning visade att patientens anhöriga hade både en positiv och negativ 

betydelse enligt patienten. Detta skiljer sig jämfört med sjuksköterskornas åsikter, då de kände 

att de anhöriga hade både en positiv och negativ betydelse på patienten. Sjuksköterskor 

upplevde de anhöriga kunde finnas med som stöd och ställa frågor å patientens vägnar, vilket 

gav positiv inverkan. Samtidigt kunde de anhöriga kräva ett stort behov av kontroll, vilket 

gav negativ inverkan (Bergvik m.fl., 2007). Att patientens anhöriga medverkade vid 

informationstillfället kan göra att en beredskap skapas, genom att en känslighet visas gentemot 

andra människor. Detta gör att en människas lidande kan lindras (Eriksson, 2015a). Att de 

anhöriga medverkande när informationen förmedlades gjorde att en trygghet skapades hos 

patienten, att informationen istället kunde ges till anhöriga, om patienten av någon anledning 

inte kunde ta emot informationen. Om patienten inte kan erhålla informationen ska denna 

istället ges till en person som står nära patienten (Patientlag, SFS 2016:658). 

Examensarbetets resultatdel blev enligt författarna i princip som förväntat. Det som beskrevs i 

resultatet bekräftades av den tidigare forskningen. Att en variation av positiva och negativa 

synvinklar uppstod i princip varje del i resultatet, vilket inte var förväntat. Att alla patienter 

har olika tankar är något som bör beaktas. En upptäckt författarna till examensarbetet 

uppmärksammade var att patienter föredrog att få information från andra patienter, istället för 

från vårdpersonal. Att patienter ser andra patienter som genomgått samma process som 

givande, är något som tas tillvara vid utvecklandet av informationsförmedling i den 

preoperativa fasen. Något som dessutom kommit fram i arbetet var att informationen bör 

anpassas efter patientens behov. Att patienten ses som en enskild individ som får information 

som är unik för dem. Författarna utmärkte att informationen i många fall var generaliserad 

utifrån den allmänna patientens behov. Författarna erfar detta märkligt, eftersom det i arbetet 

framkommit att patienterna hade väldigt spridda åsikter, tankar, erfarenheter och känslor. Att 

utveckla denna del genom att förbättra förmedlingen av information, genom att anpassa 

information kan göra att vården förbättras. Patientens möjligheter till delaktighet kan därmed 

öka. Sjuksköterskans attityd till patienten är viktig. Om patienten uppfattar sjuksköterskans 

bemötande som inbjudande, kan patienten känna sig bekväm med att ställa frågor vid behov. 

Det är viktigt att sjuksköterskan ser sin roll som vårdare som betydelsefull. Sjuksköterskerollen 

bidrar till att ett ansvar uppstår, vilket är viktigt att ha en respekt inför. Författarna trodde inte 

att den skriftliga informationen skulle vara så pass meningsfull som den visade sig vara. 

Patienterna beskrev att den skriftliga information var något som skapade lärdom, vilket i sin tur 

gav patienten en känsla av trygghet. Något som förvånade författarna var att filmer användes 

vid förmedling av preoperativ information och att dessa visade sig vara negativa hos patienten. 

Det som framkommit i detta arbete är något som författarna betraktar kan användas vid 

utvecklandet av förmedling av information inför operation. 
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6.2 Metoddiskussion 

För att kunna besvara syftet med arbetet, att beskriva patienters upplevelser av preoperativ 

information valdes Evans (2002) analysmetod. En litteraturstudie med en beskrivande syntes 

där kvalitativa studier används som underlag.  Det eftersom en litteraturstudie granskar 

kvalitativa artiklar, med syfte att beskriva människors upplevelser och erfarenheter av ett 

fenomen. En litteraturöversikt valdes bort eftersom det inte skulle ha besvarat syftet, att 

beskriva patienters upplevelser. Det som är positivt med en litteraturöversikt är att det 

skapas en överskådning inom ett visst ämne, dessutom att det skapas en översikt över 

material som redan finns publicerat (Friberg, 2012).  Detta kan dessutom ses som någonting 

negativt, eftersom den enskilda patientens åsikt inte kommer fram. En negativ aspekt kan vara 

att en enskild patients upplevelse kan bli för utmärkande, vilket inte ger en bild över alla 

patienters generella upplevelser. 

Det som är negativt enligt Evans (2002) är att en litteraturstudie kräver en sammanslagning av 

material från studier för att få en klar bild, samt att en enskild studie inte ger en förståelse för 

fenomenet. Detta kan dessutom ses som en positiv aspekt, att en sammanslagning av flera 

studier skapar en styrka, därmed skapas dessutom en överförbarhet av resultatet som 

erhållits. Cinahl Plus och Pubmed är de databaser som artiklarna har sökts från. När 

sökningarna gjordes skapades sökorden utifrån syftet. Eftersom arbetet baserades utifrån 

patientens perspektiv togs denna hänsyn till vid skapandet av inklusions- och exklutionsteorier. 

Arbetet utgick från en patient över 18 år och därav exkluderas barn/ungdomar som är under 

18 år. Dessutom anhöriga och vårdpersonals perspektiv valdes bort eftersom syftet var att 

beskriva patienters upplevelser, vilket inte hade kunnat gå i ett annat perspektiv eller person än 

patienten själv. 

Artiklarna söktes i början, i det första urvalet mellan 2012–2017 då ett någorlunda stort antal 

framkom. Författarna insåg snabbt att detta inte skulle räcka eftersom antalet var för lågt och 

att en stor del av artiklarna var kvantitativa eller på grund av artiklarna handlade om den post- 

eller peri operativa fasen vilket inte stämde överens med syftet för arbetet. Ett andra urval 

gjordes därmed, där åren utökades till mellan 2007 och 2017. Författarna till examensarbetet 

betraktade att det inte fanns några specifika skillnader i hur patienterna upplevde den 

preoperativa information beroende på om artikeln var nyare eller äldre. Patienterna hade alla 

den gemensamma åsikten, att den preoperativa information sågs ha en positiv inverkan på 

dem och att den spelade en viktig roll i lindrandet av ångesten inför en operation. En 

sekundär sökning utfördes för att få fram mer artiklar eftersom artiklarna som fåtts fram var 

rätt få. 

Det beskrivs att ett arbetes tillförlitlighet ökar genom att begreppen trovärdighet, stabilitet, 

överförbarhet och objektivitet diskuteras (Polit & Beck, 2016). I arbetet har enbart artiklar som 

är vårdvetenskapliga samt peer reviewed används för att skapa en tillförlitlighet i arbetet. 

Gällande arbetets överförbarhet så har artiklarna tagits från olika länder, vilket kan skapa en 

överförbarhet mellan länder med liknande uppbyggnad kring sin vård. Länder som skiljer sig 

från andra, med ett annat tankesätt gällande vården har svårt att få en överförbarhet. Det 

beskrevs att överförbarheten innebär i hur stor omfattning någonting kan appliceras på en 

annan grupp/ miljö eller dylikt (Polit & Beck, 2016). Engelska är det officiella språket för 
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vetenskapen (Segersten, 2012). I artiklarna som kom från länder som inte hade engelska som 

officiellt språk beskrevs det i de flesta av dem hur författarna till artikeln hade gått tillväga vid 

intervjuer men hur översättningen hade gått till återfanns inte i någon artikel. Dessa skapade 

vissa tveksamheter om det kunde funnits fel i översättningen i citat och i intervjudelen 

exempelvis. 

När alla artiklarna granskats och ansetts vara av hög kvalitet användes Evans (2002) 

beskrivande syntes för analys. Där togs nyckelfynd ut från alla artiklars resultat av båda 

författarna och jämförde sedan om dessa stämde någorlunda överens med varandra. Det gör 

enligt Polit och Beck (2016) att examensarbetets stabilitet och trovärdighet höjs. Att objektivt 

granska ett arbete stärker dessutom trovärdigheten i ett arbete. Detta har författarna tagit 

hänsyn till när arbetet skrivits. Nyckelfynden valdes att ha kvar på de språk de var skrivna 

på för att inga eventuella egna tolkningar skulle kunna göras. Stabiliteten i arbetet stärktes 

genom att alla artiklar lästes separat av författarna till en början. En jämförelse skedde sedan 

för att se om samma sak hade kommits fram till. Enligt Polit och Beck (2016) kan citat 

användas för att stärka arbetets objektivitet. Detta har tillämpats i arbetet. 

Dessutom om två av 11 artiklar inte hade ett etiskt resonemang valdes dessa att tas med i 

arbetet. Att inte ha ett etiskt resonemang kan enligt Polit och Beck (2016) vara en svaghet med 

en artikel. De två artiklarna var ändå av hög kvalitet eftersom de besvarade alla de andra 

frågorna i kvalitetsgranskningen. De resterande nio artiklarna granskades dessutom i 

kvalitetsgranskningen som bestod av åtta olika frågeställningar. Alla artiklar visade sig hålla 

en hög kvalitet vilket författarna betraktade som en styrka i arbetet. Vid översättningen av de 

engelska artiklarna uppstod inga problem med att förstå vad som beskrevs i artiklarna. Det till 

stor del eftersom alla de nyckelfynd och citat som togs ut bevarades på engelska, för att 

slippa att eventuella egna tolkningar av texten skulle göras. 

6.3 Forskningsetisk diskussion 

De vetenskapliga artiklarna som valdes att ha med i examensarbetet granskades utifrån 

kvalitetskriterier utifrån (Friberg, 2012). I två av artiklarna saknades ett etiskt resonemang, 

men dessa artiklar valdes ändå att ha med eftersom de uppfyllde de resterande kriterierna i 

kvalitetsgranskningen, och bedömdes därmed ha en hög kvalitét och vara relevanta för arbetet. 

Det var ett krav på artiklarna att de skulle vara peer reviewed för att vara lämpade för arbetet. 

Att en artikel är peer reviewed innebär att den har ansetts ha en hög kvalitét genom att den har 

granskats av flertalet parter (CODEX, 2016). 

Forskaren har ett eget ansvar för forskningsetiken, att forskningen är moraliskt godtagbar och av 

god kvalitét (CODEX, 2016). Detta har tagits hänsyn till genom att författarna till arbetet inte 

har lagt in några egna åsikter eller förvrängt det som skrivits. Dessutom har författarna hållit 

sig objektiva och neutrala när arbetet skrivits. De artiklar som togs med i arbetet var alla 

vårdvetenskapliga, skrivna på engelska, peer reviewed samt godkända av en etisk kommitté. 

Dessutom när källorna skrevs till texten var författarna noga med referenshanteringen, genom 

att skriva rätt referens på rätt plats för att eventuell förvanskning inte ska ske. När 
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datamaterialet samlades in beskrevs processen kring insamlingen och tillvägagångssättet i 

noggrannhet för att helheten i resultatet skulle fås fram. Detta beskriver CODEX (2016) gör att 

eventuell chans till förvrängning och förvridning minskar. 

7 SLUTSATS 

Syftet med examensarbetet var att beskriva patienters upplevelser av att ta emot preoperativ 

information. Resultatet i arbetet visade att upplevelserna bland patienterna var olika. En del 

upplevde att information gav en oro medan andra kände att den skapade en trygghet. 

Dessutom varierade upplevelserna beroende på vilken typ av information patienten fick, om 

informationen var skriftlig eller muntlig. Det fanns dock en gemensam åsikt om de båda 

formerna av information, att det skapade en känsla av förberedelse på vad som skulle ske. Vad 

det gällde hur sjuksköterskorna bemötte patienten vid förmedling av den preoperativa 

informationen, upplevde patienterna att sjuksköterskornas bemötande var viktigt. Om 

sjuksköterskan hade ett gott bemötande och förmåga att förmedla informationen på, upplevde 

patienten att informationen var till hjälp. Patienterna upplevde dessutom att de anhöriga hade 

en positiv betydelse. Det eftersom de anhöriga kunde medverka som ett stöd när informationen 

förmedlades. Patienterna kunde då stämma av med de anhöriga efter informationstillfället, för 

att se om de anhöriga hade uppfattat samma sak. Om de anhöriga tog för stor plats, upplevdes 

de vara krävande och därmed skapades en negativ inverkan på patienten. Att patienternas 

upplevelser var varierande gällande mängd och form av information ställer sig författarna till 

examensarbetet undrande till. Författarna undrar om detta kan vara på grund av skillnader 

mellan kön och åldrar. Till vidare forskning är det ett förslag att undersöka detta område 

vidare. Dessutom hur sjuksköterskornas bemötande skulle kunna anpassas utefter dessa 

olika grupper.
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BILAGA A - SÖKMATRIS 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Inklutioner Sökår Använda artiklar 

Cinahl 
Plus 

Patients 
experience of 
preoperative 
information 

22 Peer-
reviewed 
Full text 
Skriven på 
engelska 

2007-2017 Patients’ experience 
of open repair of 
abdominal aortic 
aneurysm – 
preoperative 
information, 
hospital care and 
recovery 

Cinahl 
Plus 

Patients' 
experiences of 
preoperative 
information 
AND 
qualitative 

8 Peer-
reviewed 
Full text 
Skriven på 
engelska 

2012-2017 Thinking outside 
the black box: The 
importance of 
context in 
understanding the 
impact of 
a preoperative 
education nursing 
intervention 
among Chinese 
cardiac patients 

Cinahl 
Plus 

Information 
patients want 
AND 
preoperative 

6 Peer-
reviewed 
Full text 
Skriven på 
engelska 

2012-2017 What information do 
patients waiting for 
and undergoing 
arthroplastic surgery 
want? Their side of 
the story 

Cinahl 
Plus 

The patient's 
experience of 
preoperative 
information 
AND 
Qualitative 

19 Peer-
reviewed 
Full text 
Skriven på 
engelska 

2007-2017 What surgeons tell 
patients and what 
patients want to 
know before major 
cancer surgery: a 
qualitative study. 

Pubmed The patient's 
experience of 
preoperative 
information 

6 Peer-
reviewed 
Full text 
Skriven på 
engelska 

2012-2017 Anxiety and fear in 
patients with short 
waiting times before 
coronary artery 
bypass surgery – a 
qualitative study 



 

 

Pubmed Patients 
experience of 
preoperative 
information 

35 Peer-
reviewed 
Full text 
Skriven på 
engelska 

2007-2017 Coronary bypass 
surgery patients' 
experiences with 
treatment and 
perioperative care - 
a qualitative 
interview- based 
study. 

Pubmed The patient's 
experience of 
preoperative 
information and 
qualitative 
interviews 

6 Peer-
reviewed 
Full text 
Skriven på 
engelska 

2012-2017 The importance of 
preoperative 
information for 
patient participation 
in colorectal surgery 
care 

Pubmed Patients' 
experiences of 
preoperative 
information 
AND 
Qualitative 

10 Peer-
reviewed 
Full text 
Skriven på 
engelska 

2012-2017 The Importance 
of Written and 
Verbal 
Information on 
Pain Treatment 
for Patients 
Undergoing 
Surgical 
Interventions 
 

 

 

  



 

 

 

 BILAGA B: KVALITETSGRANSKNING 

Artik
el 
num
mer 

Frå
ga 1 

Frå
ga 2 

Frå
ga 3 

Frå
ga 4 

Frå
ga 5 

Frå
ga 6 

Frå
ga 7 

Frå
ga 8 

Frå
ga 9 

Frå
ga 
10 

Frå
ga 
11 

Frå
ga 8 

Frå
ga 
12 

Frå
ga 
13 

Frå
ga 
14 

Kvalite
tsgra 

1. Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 13/14 

2. Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 11/14 

3. Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja 11/14 

4. Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja 11/14 

5. Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja 13/14 

6. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja 13/14 

7. Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 13/14 

8. Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 12/14 

9. Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 12/14 

10. Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja 12/14 

11. Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 13/14 

 

Frågor: 

1. Finns ett tydligt problem formulerat? 

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning? 

4. Är syftet klart formulerat? 

5. Är metoden väl beskriven? 

6. Har urvalspersonerna beskrivits? 

7. Har data analyserats tydligt? 

8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

9. Är resultatet relevant till syftet? 

10. Förs det fram några argument? 

11. Sker en återkoppling till praktiskt vårdarbete? 

12. Finns det ett etiskt resonemang? 

13. Finns det någon metoddiskussion? 

14. Sker någon återkoppling till teoretiska antaganden? 

 

Nej= 0 poäng 

Ja= 1 poäng 

0-4 poäng= låg kvalité 

5-9 poäng=  medel kvalité 

10-14 poäng=  hög kvalité 



 

 

 BILAGA C- ARTIKELMATRIS 

 

Författare, 
Årtal, 
Tidskrift 

Titel Syfte Metodologis
k 
orientering 

Data/ 
Informanter 

Resultat 

1. Aasa, 
A., 
Hovbäck, 
M., 
& 
Berterö,C
, M., 
2013. 

 

Journal of 
Clinical 
Nursing 

The         
importance 
of 
preoperativ
e 
information 
for patient 
participatio
n in 
colorectal 
surgery care 

Att beskriva 
patienters 
upplevelser av 
ett preoperativt 
informationsm
öte med en 
sjuksköterska. 

En kvalitativ 
tolkningsstu
die  

Tolv 
patienter, nio 
män och tre 
kvinnor 
intervjuades. 
Intervjuerna 
transkriberad
es ordagrant 
och 
analyserades. 

Patienterna 
upplevde 
det viktigt 
att bli sedd, 
säkerhet, 
förtroende, 
ansvar och 
delaktighet 
var viktiga 
saker. Alla 
teman var 
nära 
besläktade 
och 
illustrerar 
positiva och 
negativa 
sidor av 
patientens 
upplevelse. 

2. 
Andersson
, V., 
Otterströ
m- 
Rydberg, 
E., & 
Karlsson, 
A- K., 
2015. 

 

Pain 
management 
Nursing 

The                     
importance 
of Written 
and Verbal 
Information 
on Pain 
Treatment 
for Patients 
Undergoing 
Surgical 
Interventio
ns 

Att beskriva 
patienters 
upplevelser av 
preoperative 
information 
angående 
smärtbehandli
ng. 

En kvalitativ 
innehållsana
lys 

18 patienter 
intervjuades 
enskilt.  

Patienterna 
upplevde att  
information 
som var en 
kombinatio
n av en 
muntlig och 
skriftlig 
information 
var lättast 
att ta till sig. 
Dem 
upplevde 
dessutom 
att 
deltaganden 
i intervjun 
hade gett 
dem en 
ökad 
kunskap. 

3. Angus G. 
K. McNair, 
F 
MacKichan
, J. 
L. Donovan, 
S. T. 

What 
surgeons 
tell patients 
and what 
patients 
want to 
know before 

Att beskriva 
patienters 
upplevelse av 
den 
information de 
fick innan en 

En 
beskrivande 
kvalitativ 
studie 

Patienter 
som väntade 
på operation 
intervjuades. 
Intervjuerna 
transkriberad
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