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Abstrakt 
 
Bakgrund: Höft- och knäprotesoperationer har ökat i antal varje år och vårdtiden för 
opererade patienter har blivit allt kortare. Patienter har rätt till preoperativ information om vad 
som ska ske före, under och efter operation. Syfte: Syftet var att belysa höft- och 
knäprotespatienters upplevelser av den preoperativa informationen. Metod: Tio vetenskapliga 
artiklar av både kvantitativ och kvalitativ design har analyserats och sammanställts i form av 
en litteraturöversikt. Resultat: I resultatet framkom att preoperativ information upplevdes 
minska oron inför operation genom en kombination av erhållen kunskap och upplevd 
delaktighet. Kunskap erhöll patienter genom relevant information och förberedelser. 
Delaktighet upplevdes när informationen var individanpassad, när patienter fick ett gott 
omhändertagande av kompetent personal och hade stöd av delaktiga anhöriga. Faktorer som 
ökade oron var brist på, eller för mkt, information samt negativa möten i sjukvården. 
Diskussion: Att preoperativ information minskar patienters oro har framkommit i flera 
studier. För att öka patienters kunskap och delaktighet var det viktigt med rätt sorts 
information och ett respektfullt bemötande från sjukvårdspersonal. Slutsats: Ett ökat 
samarbete mellan sjukvårdspersonal både inom landsting och kommun skulle kunna förbättra 
kvaliteten på den preoperativa informationen till höft- och knäprotespatienter och minska 
deras oro inför operation. 
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Bakgrund 
 

Höft- och knäproteskirurgi tillhör de mest lyckade och kostnadseffektiva operationerna som 

görs idag (Knutsson & Engberg, 1999; Johansson, Salanterä, Katajisto & Leino-Kilpi, 2002; 

Cook, Warren, Ganley, Prefontaine & Wylie, 2008). Indikationen för operation med ledprotes 

i höft och knä är svår smärta i kombination med inskränkt rörlighet som inte går att behandla 

enbart konservativt. Den vanligaste orsaken till smärtan och rörelseinskränkningen är artros i 

leden (Sjöling, 2005; Gustafsson & Rydholm, 1996). Förekomsten av artros bland 

befolkningen uppgår till 80% i åldersgruppen 75 år och äldre och hos personer över 85 år 

finns påvisbar artros hos i princip alla (Sjöling, 2005). Redan i arbetsför ålder är artros en av 

våra vanligaste sjukdomar och är en stor orsak till förtidspension och sjukskrivning 

(Gustafsson & Rydholm, 1996). 

 

Mängden ortopediska operationer och i synnerhet höft- och knäprotesoperationer tycks öka 

varje år (Brokelman, van Loon, van Susante, van Kampen & Veth 2008; Johansson et al. 

2002). Ökningen antas bero på dels den moderniserade operationstekniken som möjliggör fler 

operationer på samma tid, dels på den allt äldre befolkningen (Sjöling 2005; Johansson et al., 

2002), men även p.g.a. att yngre, mer aktiva patienter blir opererade med ledprotes 

(Brokelman et al., 2008).  

 

Livskvaliteten för patienter med höft- och knäartros har dramatiskt förbättrats genom 

ledprotesoperationer (Knutsson & Engberg 1999). När fler yngre, mer aktiva patienter blir 

opererade med ledprotes tros också förväntningarna på resultatet komma att höjas (Brokelman 

et al., 2008). Samtidigt som antalet höft- och knäprotesoperationer har ökat, har vårdtiden för 

dessa patienter förkortats betydligt. Med anledning av detta är det av stor vikt att vården 

effektiviseras och att patienterna är välinformerade om vad som ska ske före, under och efter 

operationen (Johansson et al., 2002).  

 

Preoperativ information är en viktig del av god omvårdnad. Som patient vill man vara 

förberedd på vad som kan förväntas av en behandling eller vad som kommer att hända under 

ett operativt ingrepp och om vården postoperativt. Informationen ska också vara begriplig och 

anpassad efter patienten (Hogan, 2000). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har patienten rätt 

till individanpassad information och sjukvården som måste vara av god kvalitet ska bygga på 
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respekt för patientens autonomi och integritet samt vara lättillgänglig (Socialdepartementet, 

1982:763). 

 

Preoperativ information ger patienterna kunskap om stundande ingrepp, reducerar oro och 

rädsla samtidigt som den ökar samarbetsförmågan och delaktigheten i den postoperativa 

vården. Den ökade kunskapen och delaktigheten hos patienten har visat sig minska 

postoperativa komplikationer (Chetty, 2009; Johansson et al., 2002) samtidigt som patienter 

känt sig mer nöjda med slutresultatet (Brokelman et al., 2008). Den preoperativa 

informationen kan öka patientens självförtroende och höja deras förmåga att ha självkontroll 

över deras hälsa och välbefinnande samt medverka till att patienten har realistiska mål med 

rehabiliteringen (Chetty, 2009). Enligt McGregor, Rylands, Owen, Doré och Hughes (2004) 

har patienter som opererats med höftledsprotes orealistiska förväntningar på rehabiliteringen 

både gällande smärta och funktion vilket ledde till större missnöje efter operationen. 

 

I en studie (Knutsson & Engberg, 1999) där man mätte patienters livskvalitet före, 6 veckor 

efter samt 6 mån efter en höftprotesoperation indikerade alla att den preoperativa 

informationen hade varit otillräcklig, både vad gällde det operativa ingreppet och den 

postoperativa perioden och tänkbara komplikationer. Johansson et al. (2002) visar att 

patienters kunskap var störst gällande olika behandlingsmetoder, provtagningar och 

undersökningar och minst vad gällde potentiella komplikationer och oönskade biverkningar.  

 

Den preoperativa informationen bör enligt Chetty (2009) omfatta tre olika typer av 

information: sensorisk, processrelaterad samt procedurinriktad. Den sensoriska relaterar till 

vad patienten kan komma att se, känna, lukta och höra, den processrelaterade innefattar själva 

vårdkedjan med flödet av händelser i tur och ordning och den procedurinriktade 

informationen handlar om t.ex. preoperativ rengöring (dusch), fasta och eventuella 

postoperativa åtgärder (urinkateter, dropp etc.) 

 

Att kunna leverera information på rätt sätt och vid rätt tidpunkt för att på bästa sätt informera 

och stärka patienter att bli mera aktiva vårdtagare har varit en stor fråga inom 

omvårdnadsforskning i Finland (Johansson et al. 2002). Enligt Walker (2006) menar Butler, 

Hurley, Buchanan, Smith-VanHorne att sjukvårdspersonal hela tiden söker vägar att på ett så 

effektivt sätt som möjligt kunna ge viktig preoperativ information och råd som möter inte bara 
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patienternas önskan eller behov utan även kraven från den ofta stressiga arbetsmiljön på 

arbetsplatsen (Walker, 2006).  

 

Att ge skriftlig information sparar både tid och kostnader samtidigt som patienterna faktiskt 

inhämtar mycket kunskap som de också när som helst kan återvända till för att friska upp 

minnet (Hodgkinson, Evans & O`Neill, 2000; Johansson et al., 2002). Skriftlig information, 

utan tillägg av någon muntlig, ger dock inte tillfredsställande kunskaper utan passar bäst som 

ett komplement till den muntliga (Hodgkinson et al., 2000).  

 

Den vanligaste metoden att få information på under sjukhusvistelsen är ändå genom 

personliga samtal (Cetty, 2009; Johansson et al., 2002). Att få skrivna broschyrer och 

träningsprogram, se demonstrationer av övningar och själv utföra övningar är också vanligt 

förekommande medan gruppundervisning och användandet av videofilm och dator sällan 

förekom (Johansson et al., 2002). 

 

 

Problemformulering 

 

Utvecklingen inom höft- och knäproteskirurgi leder till kortare vårdtider vilket ställer högre 

krav på att patienter är delaktiga i vården och kan ta ansvar för egenvård i hemmet. Det i sin 

tur ställer högre krav på vårdpersonalen och deras uppgift att ge information. Utifrån min 

erfarenhet som sjuksköterska finns på många vårdavdelningar särskilt framtagna program för 

patientundervisning och preoperativ information men om den är särskilt individanpassad vet 

jag inte. Att ta reda på vad patienterna tycker angående informationens innehåll och relevans 

och om de känner sig väl förberedda inför sin höft- eller knäprotesoperation känns viktigt för 

att kunna genomföra ett motiverat utvecklingsarbete som kan förbättra den preoperativa 

informationen. 

 

Syfte 
 

Syftet med litteraturöversikten är att beskriva hur höft- och knäprotespatienter upplever den 

preoperativa informationen. 
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Metod  
 
 
Vetenskapliga artiklar som behandlar ämnet har granskats, analyserats och sammanställts i 

form av en litteraturöversikt. En litteraturöversikt innebär enligt Forsberg och Wengström 

(2008, s.21) att aktuella forskningsresultat kritiskt granskats och sammanställts och syftar 

enligt Friberg (2006, s.115) till att skapa en kunskapsöversikt inom ett visst problemområde. 

Målet med litteraturöversikten är att fördjupa sig i samt kartlägga den aktuella forskningen 

(Friberg, 2006, s.115). Sökningen av vetenskaplig litteratur inriktades främst mot kvalitativa, 

vetenskapliga artiklar men då utbudet var begränsat togs även kvantitativa artiklar av hög 

vetenskaplig kvalitet med. I litteraturöversikten ingår totalt tio artiklar varav sex stycken är av 

kvalitativ design. 

 
 
Litteratursökning  
 
Artikelsökningarna gjordes i databaserna Cinahl och PubMed under perioden 15 aug – 17 sept 

2011. För att söka artiklar användes följande MeSH-termer/headings: Arthroplasty, 

replacement, hip, knee, education, samt följande ord i fritextsökning: Preoperative 

information, patients perceptions, orthopedic surgery, pre-operative information, 

preadmission, pre-admission, total hip replacement, total knee replacement, patient-education 

och patient-satisfaction. Sökkombinationerna som genererade materialet till resultatet beskrivs 

i tabell 1. Två artiklar blev utvalda genom manuell sökning på författarens efternamn i MIMA 

(mittuniversitetsbibliotekets katalog). 

 

Kriterier för urvalet var att artiklarna skulle utgå från ett patientperspektiv, vara skrivna på 

engelska, vara publicerade på 2000-talet samt vara originalartiklar. Artiklarna skulle handla 

om patienter som antingen väntade på höft- eller knäprotesoperation eller nyligen genomgått 

en sådan. Ingen speciell ålderskategori inom vald patientgrupp studerades. 
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Tabell 1. Databassökningar 
Databas  Avgränsningar Sökord Antal 

träffar 
Förkastade  Antal 

utvalda 
Antal 
utvalda för  
djupare  
granskning 

Inklu-
derade  

PubMed 10år, abstr, 
eng 

”Arthroplasty, 
Replacement/education” 
[Majr] 

39 34* 
4** 

1*** 1  

PubMed 10år, abstr, 
eng 

”Arthroplasty, 
Replacement, ”[MeSH] 
AND preoperative 
information 

108 95* 
9** 
 

4*** 3 1 

Cinahl 10år, abstr, 
eng 
 

(AB)Total hip 
replacement AND (AB) 
preoperative 
information 

11 7* 
2** 

2*** 2 2 

Cinahl 10år, abstr, 
eng 

(TX)pre-operative 
information AND (TX) 
orthopedic surgery 

281 267* 
11** 

3*** 3 1 

Cinahl 10år, abstr, 
eng 

(TX) pre-operative 
information AND (TX) 
(total hip or knee 
replacement) 

174 157* 
15** 

2*** 2 1 

Cinahl 10år, abstr, 
eng 

(TX) pre-operative 
information AND (TX) 
total hip or knee 
replacement AND (TX) 
patients perceptions 

36 19* 
11** 

6*** 4 2 

Cinahl  10år, abstr, 
eng 

(AB)Pre-operative 
information AND(AB) 
patients perceptions 

3 2** 1*** 1  

Cinahl  10år, abstr, 
eng 

(TX)Joint arthroplasty 
AND (TX)preoperative 
information AND (TX) 
preadmission 

26 20* 
4** 

2*** 2 1 

AB= Abstract, TX= All text   
*exkluderade efter lästa titlar   **exkluderade efter lästa abstrakt   ***artiklar som lästs i sin helhet 
 

 

Bearbetning och kvalitetsbedömning av litteraturen 

När litteratursökningen inte genererade några nya relevanta träffar, fanns ett 20-tal artiklar att 

arbeta med. Först sorterades redan sammanställda artiklar bort, därefter exkluderades artiklar 

som visade brister med avseende på vetenskaplig kvalitet t.ex. avsaknad av etiska aspekter. 

Kvar till fördjupad granskning fanns då tretton artiklar. Dessa granskades kritiskt enligt 

bedömningsmallar av Carlsson och Eiman (2003), se bilaga 1 och bilaga 2. 

Kvalitetsgranskningen resulterade i tio artiklar med hög vetenskaplig kvalitet som 

inkluderades i studien, se tabell 2 i bilaga 3. Av de tre artiklar som exkluderades hade två så 

låga poäng att de inte uppnådde grad III i bedömningsmallen och en av artiklarna, som 

uppmätte grad II kändes vid fördjupad granskning inte tillräckligt relevant för att kunna 

besvara syftet i denna litteraturöversikt.  
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Etiska aspekter 

Enligt Forsberg och Wengström (2008, s.77) ska en presentation av etiska överväganden 

finnas med i början av en litteraturöversikt. Förutom att alla artiklar som ingår i resultatet 

hade granskats och godkänts av en etisk kommittè eller innehöll en beskrivning av etiska 

överväganden, har också varje artikel som presenteras i resultatet översatts noggrant för att 

behålla och återge det ursprungliga resultatet. Citaten som finns med är ordagrant 

presenterade och tydliggör artiklarnas ursprungliga resultat. 

 

Analys  
 
Analysen av de tio inkluderade artiklarna har skett med inspiration av Friberg (2006, s.110-

111, s.121-122). Det handlar om att gå från helhet till delar till en ny helhet. I det här fallet ses 

varje artikel som en helhet som delas upp i bitar och tillsammans med bitar från alla artiklar 

bildar den nya helheten. Analysförfarandet visas överskådligt med tabell 3 i bilaga 4. De 

inkluderade artiklarnas resultat lästes flera gånger för att skapa en djupare förståelse för vad 

de handlade om. Huvudfynden sorterades utifrån likheter och olikheter med hjälp av 

färgkoder för att lättare kunna sorteras och sammanföras till nya enheter. De nya enheterna 

bildade ett mönster som formade tre huvudteman och åtta subteman som beskriver höft- och 

knäprotespatienters upplevelser av preoperativ information. Dessa teman utgör den nya 

helheten och grunden för resultatet och återfinns som rubriker i texten samt redovisade i 

tabell, se tabell 4.  
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Resultat  
 

 

Tabell 4, Resultatöversikt. 

Tema Subtema  

Kunskap minskar oron inför 

operation 

• Den preoperativa informationens innehåll och relevans 

• Känslan av att vara förberedd 

Delaktighet minskar oron inför 

operation 

• Individanpassad information ökar delaktigheten 

• Kompetent personal och gott omhändertagande ger delaktiga 

patienter 

• Delaktiga anhöriga ger stöd 

Faktorer som kan ge ökad oro  • Brist på information för att kunna förbereda sig 

• För mycket information 

• Negativa möten i sjukvården 

 

 

Kunskap minskar oron inför operation 

 

Den preoperativa informationens innehåll och relevans 

Patienter beskriver hur positivt de upplever det preoperativa mötet med sjukvården och att 

informationen de får ta del av är utförlig och ger svar på deras frågor (Aquilina & 

Baldacchino, 2007; Gillespie & Spalding, 2007; Malkin, 2000; Sjöling, Norberg, Malker & 

Asplund, 2006; Soever, MacKay, Saryeddine, Davis, Flannery, Jaglal, Levy & Mahomed,  

2010; Spalding, 2003). Patienter upplever att information som presenteras kronologiskt och 

väl strukturerat är lättast att ta till sig och en bra utgångspunkt för att göra en egen individuell 

planering. Det kan t.ex. handla om förväntad längd på vårdtiden, när det är säkert att gå utan 

kryckor och köra bil. Ofta har patienter en bild av att de ska vara mer begränsade i deras 

fysiska förmåga än vad de fått information om (Gillespie & Spalding, 2007). Tydlig 

information minskar patienters oro inför operation: ”I felt more settled, knowing exactly what 

I was going in for. It was like having a tranquilliser pill (Aquilina & Baldacchino, 2007, 

s.197). 

 

Den preoperativa informationen behöver enligt patienter innehålla information om: 

sjukdomen artros, den preoperativa fasen med både medicinska och praktiska förberedelser, 
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kännedom om de olika yrkesgrupper som kommer att involveras i vården (sjukgymnast, 

arbetsterapeut, sjuksköterska, läkare), operationen med tänkbara komplikationer och 

medicinsk återhämtning, rehabiliteringsprocessen och funktionell återhämtning samt 

uppföljning (Soever et al., 2010). Det var ingen skillnad på informationsbehovet eller vilken 

sorts information som ansågs viktigast före ledprotesoperation mellan patientgrupperna 

tillfrågade preoperativt eller postoperativt (Johansson, Hulpi & Salanterä, 2002; Soever et al., 

2010). 

 

Johansson, Hulpi och Salanterä (2002) och Keulers, Scheltinga, Houterman, Van Der Wilt 

och Spauwen (2008) har funnit att kvinnor har större informationsbehov preoperativt än män. 

Enligt Keulers et al. (2008) har patienter större behov av information inom andra områden än 

vad kirurgerna tror. De områden som patienter värderar som mer betydelsefulla än kirurgerna 

var bland annat den preoperativa perioden, anestesi, operationen, den postoperativa perioden, 

egenvård och generell sjukhusinformation (Keulers et al., 2008). Johansson et al. (2002) har 

visat att information om komplikationer och symtom anses vara viktigast enligt patienter 

medan ekonomiska aspekter inte anses lika viktigt att få information om. Likaså beskriver 

Montin, Johansson, Kettunen, Katajisto och Leino-Kilpi (2010) att patienter efter 

sjukhusvistelsen har erhållit mest information inom det bio-fysiologiska området (symtom, 

undersökningar, behandlingar och komplikationer) och minst inom det ekonomiska området 

(kostnader för sjukgymnastik, hjälpmedel, läkemedel, sjukskrivning etc.).  

 

Patienter föredrar att få både skriftlig och muntlig information i en kombination, vilket flera 

preoperativa utbildningsprogram erbjuder (Aquilina & Baldacchino, 2007; Gillespie & 

Spalding, 2007; Johansson et al., 2002; Malkin, 2000; Montin et al., 2010; Sjöling, Nordahl, 

Olofsson & Asplund, 2002; Sjöling et al., 2006; Soever et al., 2010; Spalding, 2003). Den 

skriftliga informationen uppskattas för att den är tydlig och användbar som ett slags 

”komihåg” att kunna återvända till vid behov och den muntliga informationen hjälper till att 

verklighetsförankra och förklara den skriftliga informationen samtidigt som den möjliggjorde 

individanpassning i högre grad (Aquilina & Baldacchino, 2007; Gillespie & Spalding, 2003). 

En patient beskriver den skriftliga informationen: ”A great deal clearer than something you 

might get with a new computer… And it explained everything so well” (Gillespie & Spalding, 

2003, s.20).  
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Patienter upplever att det var till stor hjälp att få se bilder för att förstå bättre, ”Having  

pictures to see during the clinic is helpful… it´s like when you build a house… the architect 

has to give you a blueprint for you to understand properly.” (Aquilina och Baldacchino, 

2007, s.198)  

 

Känslan av att vara förberedd 

”A person informed is a person prepared” (Aquilina & Baldacchino, 2007, s.197).  

 

Patienter beskriver att den preoperativa informationen de fått hjälpt dem att klargöra den 

process de ska gå igenom och minskat deras oro för det okända (Aquilina & Baldacchino, 

2007). Genom att lära känna det okända minskade oron inför operationen och kunde beskrivas 

så här: ”all fears expelled”, ”not worried now”, ”it´s put my mind at ease” (Spalding, 2003, 

s.286) eller ”less anxious than before” (Gillespie & Spalding, 2007, s.20). Genom kunskapen 

de erhållit från den preoperativa informationen fick patienter bättre förståelse för sina behov 

och det underlättade för dem att göra meningsfulla förberedelser (Gillespie & Spalding, 

2007). 

 

Olika sätt att bli mera förberedd på var att få utförlig information om vad som ska hända, att 

få träffa några ur personalen före inläggning och att få se avdelningen och på så vis lära känna 

miljön på sjukhuset där man ska vistas. ”It was good to see where I will be staying because it 

was very pleasant, not frightening like i had imagined” sa en patient om att se avdelningen 

(Spalding, 2003, s.287). En annan patient sa så här om att träffa personalen: ”I know them 

already, so that´s a comfort, knowing they will help me”  (Spalding, 2003, s.287).  

 

Det preoperativa besöket på sjukhuset innehöll även medicinska förberedelser i form av olika 

undersökningar och provtagningar vilket många patienter upplevde som en lättnad att få 

överstökat innan inläggning för operation och hjälpte till att minska oron avsevärt. Det är 

bättre, menade många patienter, att få åka till sjukhuset och genomgå olika förberedelser och 

sedan få åka hem igen, då hinner patienterna bearbeta informationen hemma och har tid att 

anpassa sig (Malkin, 2000). 

 

Att vara förberedd handlade ofta om praktiska lösningar i hemmiljön vilket många patienter 

blev motiverade till att genomföra när de hade gått en preoperativ informationskurs eller 
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träffat en inskrivningssköterska på sjukhuset (Aquilina & Baldacchino, 2007; Gillespie & 

Spalding, 2007 & Spalding, 2003). Det är betydelsefullt att det preoperativa 

informationstillfället äger rum en tid innan inläggning på sjukhus för att patienter ska hinna 

göra viktiga förberedelser hemma. Möjligheten att få ta med sig hjälpmedel hem och påbörja 

förberedelserna direkt efter informationstillfället ansåg många patienter vara värdefullt 

(Gillespie & Spalding, 2007). 

 ”The information was very useful to prepare my home. I discovered I 

had to arrange the front steps and reduce their height and I managed 

to do that before coming into hospital. I also found the toilet raise very 

useful and having installed it before the operation I was benefiting of 

its use even before being operated”  (Aquilina & Baldacchino, 2007, 
s.197) 

 
 

 

Delaktighet minskar oron inför operation 

 

Individanpassad information ökar delaktigheten 

”I never felt like a number” (Gillespie & Spalding, 2007, s.20). 

 

Många patienter anser att det viktigaste under det preoperativa informationstillfället är att bli 

behandlad som en individ och respekterad som den person man är (Aquilina & Baldacchino, 

2007; Gillespie & Spalding, 2007; Malkin, 2000; Sjöling et al., 2006). Känslan av att bli 

behandlad som en individ beskrivs så här av en patient: 

 ”You are very strongly and right from the word go, given the 

impression that you are going to be treated as an individual not just 

patient X. You got a sense of respect as a person, as an individual. I 

mean, you´re treated as an individual, and not as you know, like a 

parcel at the hospital.”  (Malkin, 2000, s.109) 
 

Upplevelsen av individanpassning hade en positiv påverkan på patienters förväntningar på 

vården vid inläggning och tycktes minska oron lika mycket som den givna informationen 

(Malkin, 2000). 

 

Många patienter förvånas över hur mycket enskild tid de fick med personalen och att deras 

vård diskuterades i detalj med möjligheten att ställa frågor om egna individuella behov 

(Aquilina & Baldacchino, 2007; Gillespie & Spalding, 2007). Tid till att ställa frågor 
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värderades högt och de flesta patienter känner sig tillräckligt trygga att kunna fråga vad som 

helst (Spalding, 2003). Möjligheten till delaktighet i beslut och att bli stärkta till att ta en mer 

aktiv roll i vården anses vara en viktig del av att känna sig respekterad som individ (Aquilina 

& Baldacchino, 2007; Gillespie & Spalding, 2007). ”The way that the team passed on 

information to me made me feel that I was respected as an intelligent person”. (Aquilina & 

Baldacchino, 2007, s.199).  

 
 

Kompetent personal och gott omhändertagande ger delaktiga patienter 

Enligt Gillespie och Spalding (2007) finns ett slags samarbete, ”partnership approach”, 

mellan personal och patient där personalen ger råd istället för instruktioner som gör att 

patienterna känner sig mer motiverade till att fatta egna beslut om sin vård. 

”Helpful, not too didactic, not to pedantic, not too aggressive, tactful, 

and presented in the form of advice rather than instructions, which is 

good” (Gillespie och Spalding, 2007, s.20). 
 

 

Att känna sig väl omhändertagen var något som de flesta patienter upplevde i mötet med 

sjukvården (Aquilina & Baldacchino, 2007; Gillespie & Spalding, 2007; Malkin, 2000; 

Sjöling etal., 2006; Spalding, 2003). Att bli inlagd på sjukhus efter en lång väntetid var för 

många en lättnad, en dröm som äntligen gick i uppfyllelse. 

”The waiting time may be long and you have to push forward by 

yourself, you must be able to speak for yourself, but I think it´s 

fantastic how you are treated once you´re inside, everyone does 

everything they can, doctor, nurses, all the staff. If you can just pass 

through the eye of the needle and get inside, all the resources are there 

for you, but it is difficult to get through the barrier in order to have 

access to it. Once you have done that, you get all the care you need.”  
(Sjöling et al., 2006, s.11) 

 

Patienter känner sig trygga med personalen och beskriver den omhändertagande miljön de 

upplevde genomsyra hela sjukhusvärlden: ”There is a real feeling of caring here, you feel that 

you are going to be cared for when you come in.” (Malkin, 2000, s.109). Att personalen visar 

att de hade tid gör att patienter vågar ställa frågor och känner sig väl omhändertagna 

(Gillespie & Spalding, 2007). Sjöling et al. (2002) visar att patienter är nöjda med hur de tas 

emot av personalen då samtliga i behandlingsgruppen var mycket nöjda vilket var en 

signifikant skillnad i jämförelse med kontrollgruppen. 
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R1: The nursing staff are outstanding. R2: It is amazing how some of 

them are, almost angelic. R3: Yes, some of them are like angels. R2: 

Some of them make you shine and feel good by just being there.”  
(Sjöling et al., 2006, s.11) 

 
Den höga kunskapsnivån och professionalismen man såg hos personalen är något som 

patienter beskriver som en viktig del i att känna trygghet (Aquilina & Baldacchino, 2007; 

Gillespie & Spalding, 2007; Malkin, 2000; Sjöling et al., 2006; Soever et al., 2010; Spalding, 

2003). Patienter uppskattar personalens positiva attityd till operation och den konsekventa 

information som ges från olika personalkategorier vilket gör att de kan känna stort förtroende 

för personalen (Gillespie & Spalding, 2007).  

 

Att uppleva välplanerad vård och se hur extremt effektivt organisationen fungerar ökar också 

förtroendet för personalen: 

”I was very impressed with the nameboard when you walked in with 

everyone´s name, all the things to do and places to go. I think it  just 

shows good organization… if  you´re disorganized, you wonder what 

on earth if they know what they are doing, and  here they quite 

obviously do. It (The good organization) gives a sense of security, and 

well being, you´ve got a wonderful team.” (Malkin, 2000, s.110) 
 
 

Delaktiga anhöriga ger stöd 

Enligt Soever et al. (2010) noterar patienter att deras anhöriga också har ett stort 

informationsbehov om höft- och knäprotesoperation och att sådan information kunde 

underlätta för anhöriga att hjälpa till, speciellt med praktiska saker i hemmiljön. 

 

Aquilina & Baldacchino (2007) och Malkin (2000) beskriver möjligheten att få ha med sig en 

anhörig vid det preoperativa informationstillfället och vilket stöd det hade inneburit, både 

känslomässigt och kunskapsmässigt. Några patienter kunde se att deras anhöriga också kände 

en sorts lättnad när de fick information och råd om hur de kunde hjälpa till: 

 ”The information even helped my relatives. I think that before the 

clinic, they were even more anxious than me about the operation but 

after the visit I heard them discuss the operation and they seemed 

much more calm and encouraged.”  
(Aquilina & Baldacchino, 2007, s.197) 

 
Att ha med sig en anhörig var ett sätt att lättare komma ihåg och kunna diskutera 

informationen man erhållit. Patienter upplever en trygghet när någon i familjen fått samma 



 16 

information och kan uppmuntra och ge stöd när något känns jobbigt och svårt (Aquilina & 

Baldacchino, 2007).  

  
  
Faktorer som kan ge ökad oro 

 

Brist på information för att kunna förbereda sig 

”Information is what we need but do not receive”  (Sjöling et al., 2006, s.10).  

 

Det tuffaste för de flesta patienter som väntade på höft- och knäoperationer var att genomleva 

den många gånger långa väntetiden, både till att få träffa en ortopedspecialist och till själva 

operationen, utan att ha fått tillräckligt med information om sitt tillstånd och möjliga åtgärder. 

Tiden före inläggning på sjukhus upplevs som utelämnande då patienter står ensamma med 

många frågor och inte har någon att ställa dem till (Sjöling et al., 2006). 

 

För att få information får patienter söka den själva då de upplever det svårt att komma i 

kontakt med sjukvården. Informationen kan sökas från flera olika håll, där Internet och råd 

från familj och vänner är de vanligaste informationskällorna. 

 ”R1: Well, I obtained the information I needed by myself. R2: Yes, you 

have to do that. R3: Yes, I heard nothing from the hospital and if you 

wanted information you had to find it by yourself.” (Sjöling et al., 
2006, s.9) 

 

Hos några patienter finns ett behov av att få veta när operationen ska ske för att kunna planera 

sin framtid.”…to do the surgery, I think, the only question I had was, ”When?”” (Soever et 

al., 2010, s.209). Att få information om hur väntelistan prioriteras och hur den egna 

placeringen i kön kan påverkas av olika omständigheter saknade några patienter som 

upplevde att deras tillstånd akut försämrades (Soever et al., 2010). 

  
 

Att få för mycket information 

Några patienter upplever att viss information är för detaljerad eller irrelevant för dem och 

istället ger ökad oro. En patient uttrycker sig så här angående information om komplikationer 

och risker: 

”At that moment, I felt that the team was crushing and suffocating me 

with the information regarding the complications and all those other 



 17 

details… Giving information about complications can alienate people 

from doing the operation. However, after the operation i felt happy 

that no complication had occurred.”  (Aquilina & Baldacchino, 2007, 
s.197) 

 

Ett förslag från patienter är att information som kan orsaka mer oro kan framhävas lite 

mildare istället för att förbereda patienter för det värsta tänkbara scenariot (Aquilina & 

Baldacchino, 2007).  

 

Patienter har olika behov och önskemål om att få viss sorts information och även olika sätt att 

ta in och hantera informationen:  

 ”Well you see I think it could work differently for different people. I 

mean I prefer to know. There must be people who prefer not to know. 

You know, a sort of ostrich mentality, head in the sand” (Malkin, 
2000, s.111).  

 
Sjöling et al. (2002) har visat att behandlingsgruppen som erhöll mer specifik information inte 

upplever mindre oro än kontrollgruppen som fått den traditionella preoperativa informationen. 

 

Visning av färgbilder har använts i preoperativa utbildningar i syfte att tydliggöra viss muntlig 

information men hos enstaka patienter har det närmast haft en skrämmande effekt då en 

patient beskriver händelsen som ”a frightening experience” och en annan ”sleepless nights” 

efter att ha sett färgbilder på ett operationssår (Gillespie & Spalding, 2003, s.21). 

 

Negativa möten i sjukvården 

Att inte bli respekterad som en ”hel människa” utan bara sedd som en värkande höft och inte 

få svar på sina frågor beskriver en patient i Sjölings studie (2006) som hade ett katastrofalt 

möte med en ortopedspecialist: 

 ”I was really worried before this meeting and then when he was so 

nonchalant and in such rush and had no time to talk… Giving a person 

like that so much responsibility, almost having my life in his hands, it 

felt very awkward letting him have it, a person in whom I have no 

trust.”(Sjöling et al., 2006, s.10). 
 

Malkin (2000) beskriver att negativa upplevelser i tidigare kontakter med sjukvården skapar 

oro inför framtida möten med sjukvården. Patienter bär med sig sina uppfattningar om 

sjukvård och sjukvårdspersonal vilket påverkar deras förväntningar i det preoperativa mötet. 
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Diskussion  
 
Metoddiskussion  
 
Problemområdet som blev starten för denna litteraturöversikt identifierades på en 

ortopedavdelning där jag arbetar som sjuksköterska. Intresset för att förstå hur patienterna 

upplever situationen formade syftet för studien. Att angripa syftet och frågeställningarna 

skulle med fördel kunna ha skett med en intervjustudie av kvalitativ design då det visade sig 

vara en brist på kvalitativ forskning inom området. För att få bredare kunskap inom området 

och en överblick av tidigare forskning passar däremot litteraturöversikten utmärkt. 

 

Att söka och hitta relevant litteratur är en av huvuduppgifterna när man gör en 

litteraturöversikt eftersom hela arbetet bygger på den valda litteraturen. Sökningarna gjordes i 

databaserna Cinahl och Pubmed beroende på att de innehåller vårdvetenskaplig litteratur och 

att problemområdet kändes ligga helt inom det vårdvetenskapliga området. Att utföra 

databassökningen var svårare än förväntad då det gällde att smalna av sökningen för att precis 

ringa in problemområdet. Ofta börjades sökningen med avsedd population, i det här fallet 

höft- och knäprotespatienter, som genererade ett stort antal träffar, för att sedan smalna av till 

preoperativ information och därefter ytterliggare avsmalning till patienters upplevelser som då 

ofta inte genererade någon träff alls. Att identifiera sökord var inte helt lätt utan krävde många 

försök med olika kombinationer av fritextsökning och MeSH-termer. 

 

Avgränsningar i databassökningar är en nödvändighet för att minska storleken på 

forskningsutbudet och underlätta urvalet. Tidsmässiga avgränsningar syftar till att bara den 

senaste forskningen visas och eftersom vetenskap betraktas som en färskvara skapar det mera 

”tyngd” till resultatet om källorna är relativt färska. Enligt Forsberg och Wengström (2008, s. 

122-125) bör inte forskningsstudier vara äldre än tre till fem år gamla för att inte det 

presenterade resultatet ska vara inaktuellt. Således kan mitt resultat tyckas vara inaktuellt då 

mina sökningar är äldre än så. Dock finns en risk att mycket relevant litteratur går förlorad 

genom denna avgränsning. Då mina utvalda artiklars enskilda resultat överensstämde med 

varandra trots att några var väldigt färska och några var äldre känns ändå mitt presenterade 

resultat trovärdigt och aktuellt. Att utgå från ett patientperspektiv var hela tiden självklart 

utifrån intresset som från början skapade frågeställningarna och syftet och att exkludera 

artiklar som inte utgick från ett patientperspektiv kändes därför naturligt. Att inkludera studier 
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som är tillräckligt relevanta blir upp till mig att avgöra och är därför en subjektiv del i arbetet 

då det speglar min synvinkel.  

 

En svaghet med studien kan tyckas vara det låga antalet kvalitativa artiklar som ingår då syftet 

är att beskriva patienters upplevelser. En styrka är dock att artiklarna som ingår kommer från 

flera olika länder och att alla är av hög vetenskaplig kvalitet, grad I enligt Carlsson och 

Eimans (2003) bedömningsmallar. Att använda studier med låg kvalitet menar Forsberg och 

Wengström (2008, s.29-30) är en svaghet för litteraturstudien då trovärdigheten minskar. 

Eftersom resultatet bygger på både kvantitativa och kvalitativa artiklar speglar innehållet både 

patienternas känslor och upplevelser kring ämnet men även konkret fakta vilket kan ses som 

en styrka då forskningsområdet belysts utifrån flera synvinklar och enlig Axelsson (2008, 

s.174) får resultatet ett bredare perspektiv. 

Ytterligare en svaghet är att en artikel inte behandlar endast höft- och knäledprotespatienter 

utan alla diagnoser som kräver operativa ingrepp samt att två artiklar belyser informationen 

som har erhållits under hela sjukhusvistelsen och inte bara den preoperativa informationen. 

Dock har alla dessa tre artiklar funnits tillräckligt relevanta för att inkluderas i studien. 

 

För att skapa en sammanställning av artiklarna och därmed ett resultat utgicks från 

analysmodellen som Friberg (2006) beskriver, där utgångspunkten handlar om att utifrån 

delar skapa en ny helhet. Att identifiera delarna som skapade den nya helheten och benämna 

delarna i subteman som hörde ihop under samma huvudtema var svårt då många delar går in i 

varandra och inga tydliga uppdelningar egentligen går att göra. Slutligen föll dock bitarna på 

plats och det uppkomna mönstret kändes rätt för att uppfylla syftet i denna litteraturöversikt. 

Jag är dock medveten om att resultatet har kunna sett annorlunda ut om tillvägagångssättet 

och uppdelningen av temana gjorts på ett annat sätt.  

 

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med litteraturöversikten var att undersöka patienters upplevelser av den preoperativa 

informationen de erhållit före deras höft- eller knäprotesoperation. Resultatet visar att den 

preoperativa informationen minskar oron inför operation genom en kombination av upplevd 

kunskap och delaktighet. Kunskap fås genom relevant information och olika typer av 
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förberedelser. Genom individanpassad information, gott omhändertagande av kompetent 

personal och stöd från anhöriga stärktes patienter till att vara mer delaktiga i vården. Faktorer 

som anses kunna öka den preoperativa oron handlar om informationsbrister och dåliga möten 

med sjukvårdspersonal. Att preoperativ information faktiskt minskar ledprotespatienters oro 

före operation bekräftas av Johansson, Nuutila, Virtanen, Katajisto och Salanterä (2004) samt 

McDonald, Hetrick och Green (2008).  

 

I resultatet framkommer att enbart relevant information inte räcker för att patienterna ska 

känna sig mindre oroliga och väl förberedda, i sådant fall skulle en utförlig och bra broschyr 

kunna täcka det behovet, utan det krävs ett positivt möte med en vårdare för att få det 

individuella behovet tillgodosett. Det viktiga (som jag anser det) personliga mötet måste 

bygga på respekt för den egna, intelligenta individen för att patienter ska känna sig delaktiga. 

Preoperativ information anser jag bör därför tillgodose både patienters behov av kunskap och 

behovet av delaktighet för att minska den preoperativa oron. Hur den preoperativa 

informationen kan vara multidimensionell beskriver Prouty, Cooper, Thomas, Christensen, 

Strong, Bowie och Oermann (2006) i ett preoperativt utbildningsprogram ”HOPE” ( Hospital 

Orthopaedic Preadmission Education) som erbjöds alla höft- och knäprotespatienter och deras 

familjer helt kostnadsfritt. Där fanns förutom gruppundervisning möjligheten att ställa frågor 

till var och en av de representerade yrkeskategorierna, sjukgymnast, arbetsterapeut, 

sjuksköterska och läkare och få omedelbar feedback vilket värderades högt av patienterna. 

Det framkom också att patienterna upplevde att deras förväntningar och behov blev 

tillgodosedda, att de kände sig mindre oroliga och att den interaktiva undervisningen av det 

multidisciplinära teamet var effektivt.  

 

Resultatet visar att patienter känner sig nöjda med informationen de fått inför operation och 

att innehållet känts relevant. Kombinationen av skriftlig och muntlig information upplevdes 

ge mest kunskap vilket också Greenwood (2002) kommit fram till. Vidare framkommer att 

informationen gav många patienter lust och energi till att ordna praktiska saker i hemmiljön 

vilket hjälpte till att stärka deras självförtroende genom den aktiva roll de själva tog på sig. 

Det bidrog till att patienterna kände sig väl förberedda. 

 

Jag anser att det preoperativa informationstillfället bör äga rum någon/några veckor före 

inläggningsdatum för att patienter ska hinna förbereda sig ordentligt. Utifrån min erfarenhet 

som sjuksköterska på en ortopedavdelning händer det att patienter läggs in samma dag som de 
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haft det preoperativa informationstillfället. Det kunde resultera i att patienterna för det första 

var helt slut av allt de gått igenom under dagen, (träffat opererande läkare, 

inskrivningssköterska, narkosläkare, genomgått undersökningar, rtg och provtagningar), vilket 

gjorde att de inte orkade ta in mer information den dagen om t.ex. allmän sjukhusinformation 

och avdelningsrutiner som vi avdelningspersonal ville delge och för det andra kände sig mer 

oroliga för allt nytt de hade att grubbla på som gjorde dem sömnlösa natten före operation. 

 

Att patienter känner sig delaktiga och vågar ta en mer aktiv roll anser jag borde vara målet 

med all information inom sjukvården. Johansson et al. (2004) och Prouty et al. (2006) visar att 

preoperativ information tillsammans med andra faktorer har denna påverkan på patienten. I 

dagens sjukvård anser jag det särskilt viktigt med delaktiga patienter i synnerhet då vårdtiden 

är mycket kort och indragningar av personal sker på allt fler avdelningar som en följd av 

ekonomiska åtstramningar. Jag upplever att det är en stor uppgift för all sjukvårdspersonal, i 

synnerhet för sjuksköterskan, att ta till vara patientens egna resurser och uppmuntra dem till 

att ta mer eget ansvar för deras vård. Det speciella samarbetet mellan personal och patient 

som framkom i resultatet visar på betydelsen av att sjuksköterskor ger råd och vägleder 

patienter för att få dem mera delaktiga, istället för att ge instruktioner som hämmar deras egna 

förmåga. 

 

Resultatet visar att patienter uttrycker ett missnöje över för mycket erhållen information om 

komplikationer och risker och dess negativa effekt på oron, vilket kan tyda på brister hos 

personalen i avseende på att ”känna in” varje individs behov av hur mycket och vad som är 

lämpligt för varje individ att få veta. Patienter uppskattar när individuell tid finns för att kunna 

ställa alla slags frågor till personalen och att de bekräftades som tänkande, intelligenta 

individer. Att personalen är kompetent både inom det medicinska området men också har god 

social kompetens för att kunna samtala och sätta sig in i patienternas situation anser jag är 

mycket viktigt. I resultatet framkom att patienter genom att känna förtroende till personalen 

kunde andas ut och känna att de var i trygga händer. 

 

Möjligheten att ha med sig någon anhörig beskrevs i resultatet som betydelsefullt för patienter 

både i form av emotionellt och kognitivt stöd. Det visar även Cook, Warren, Ganley, 

Prefontaine och Wylie (2008) och Prouty et al. (2006) där det ansågs självklart att även 

anhöriga bjöds in till informationsträffarna eller utbildningen preoperativt. Jag anser att 

patienternas anhöriga är en stor resurs både för patienterna själva men också för sjukvården, 
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då de många gånger gör ett enormt sjukvårdande arbete hemma, de får då inte glömmas bort 

utan ska också ha rätt till all preoperativ information patienterna erbjuds. 

 

Att patienter har en lång, och många gånger svår, väntetid inför operation och även till att få 

träffa en ortopedspecialist, vilket framkommer i resultatet, är tråkigt och skapar onödigt 

lidande anser jag. Likaså att de känt sig så ensamma och ovetande, utanför sjukhusvärldens 

omhändertagande miljö. Gustafsson (2008) beskriver i sin avhandling att patienter under 

väntetiden levde i ovisshet då de hade många frågor men ingen att ställa dem till för att de inte 

ville besvära okänd sjukvårdspersonal med sina frågor. Jag tror att både sjukvården och 

patienter skulle vinna på att låta speciellt kunnig personal vara kontaktpersoner som patienter 

kan vända sig till vid frågor och på så vis underlätta deras kunskapssökande och göra deras 

väntetid mindre svår.  

 

Resultatet visar att patienter sökte information själva för att hitta svar på sina frågor och med 

dagens stora informationsutbud via Internet kan troligen många patienter bli hjälpta den 

vägen. Nackdelen enligt Macario, Schilling, Rubio, Bhalla och Goodman (2003) kan vara att 

kvaliteten på informationen som går att hitta på Internet varierar och det kan vara svårt för en 

patient att göra den bedömningen. Ur en annan synvinkel anser jag att sjukvården skulle 

kunna dra nytta av informationsspridning via Internet då allt fler patienter har datorvana och 

tillgång till internetuppkoppling och det både är enkelt och billigt att uppdatera en web-sida. 

Vidare för Macario et al. (2003) diskussionen att en web-sida kan beröra problem ur flera 

olika synvinklar och ge svar på mer specifika frågor som bara vissa individer har jämfört med 

den traditionella preoperativa informationsbroschyren som blir mer begränsad i innehållet och 

därför sämre individanpassad. Alternativt menar Macario et al. (2003) skulle e-post kunna 

användas till ett informationsutbyte mellan patient och vårdare preoperativt. 

 

Att få reda på operationsdatum i tid för att kunna planera sitt liv framkom som viktigt för 

några patienter i resultatet, vilket jag kan förstå. Det är en stor händelse för patienter att byta 

ut sin värkande höft- eller knäled och effekter av operationen påverkar deras liv i hög grad 

under en tid vilket kräver planering för att de ska fungera bra i hemmiljön. Utifrån min 

erfarenhet tar patienter ofta hjälp av nära vänner eller anhöriga den närmsta tiden efter 

utskrivning och det samarbetet kan underlättas om tidpunkten är bestämd i förväg. Att kunna 

planera sin framtid ger också en känsla av att ha kontroll över tillvaron och skapar en 

tillfredsställelse och ett bättre självförtroende. Jag har dock full förståelse för att sjukvården 
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inte alltid kan planera så långt i förväg och att ändringar och strykningar av operationer ibland 

måste ske för att lämna plats åt den akuta verksamheten som inte går att planera. 

 

Den sista faktorn i resultatet som kan ge ökad oro för operation handlar om dåliga möten i 

sjukvården vilka tyder på bristande respekt för patienten som en egen, intelligent individ. Det 

känns oroande att patienter ska behöva känna sig dåligt bemötta av sjukvårdspersonal då det 

handlar om grundläggande förhållningssätt och vardaglig etik och moral. Att skylla på 

tidsbrist är inte en godkänd bortförklaring, då måste istället strukturen i vårdorganisationen 

ses över för att hitta mer tid eller på andra sätt förbättra bemötandet av patienter. Enligt mig 

har patienter ofta full förståelse för tidsbristen inom vårdyrket och är berättigade till ett bra 

och respektfullt bemötande av alla som arbetar inom sjukvården.  

 

 

Slutsats 

Det behövs vidare forskning inom området för att kunna genomföra ett motiverat 

utvecklingsarbete som förbättrar situationen både för patienter, deras anhöriga och även för 

sjukvårdspersonal. Att öka samarbetet och förståelsen mellan de olika yrkesgrupper som 

arbetar kring höft- och knäprotespatienter och även mellan de två stora vårdaktörerna, 

landsting och kommun, skulle vara ett sätt att förbättra situationen för alla inblandade. Genom 

att involvera den kommunala sjukvården redan under patienters väntetid skulle mycket av den 

postoperativa vården redan vara förberedd och leda till minskad oro och ökad delaktighet hos 

patienter före operation. Att låta primärvården ta ett större ansvar för preoperativa 

förberedelser och informationsspridning skulle kunna underlätta patienters kunskapssökande 

till dess de får tid hos specialistsjukvården. 

 

Arbetet med denna litteraturöversikt har gett mig både bredare och fördjupad kunskap om 

patienters upplevelse av preoperativ information och kan förhoppningsvis även öka 

medvetenheten hos övrig sjukvårdspersonal och studenter. Eftersom sjukvården uttrycker 

bristande tid och resurser behövs forskning för att åtgärder och resurser hamnar där behoven 

är som störst. Utifrån mitt resultat kan sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter tänkas ta 

lärdom av hur mycket rätt bemötande betyder för att patienter ska känna sig delaktiga i 

vården. Resultatet är inget specifikt för preoperativ information och ortopedpatienter utan går 

att överföra på alla vårdrelaterade möten mellan personal och patient. 
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Bilaga 1. Granskningsmall för kvantitativa studier (Carlsson & Eiman, 2003) 

 
 
 



 

  

Bilaga 2. Granskningsmall för kvalitativa studier (Carlsson & Eiman, 2003) 

 
 
 
 



 

  

Bilaga 3. Tabell 2, översikt av kvalitetsbedömning 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention/ 
Instrument 

Deltagare 
/(Bortfall) 

Huvudresultat Veten-
skaplig 
kvalitet 

Aquilina &  
Baldacchino 
(2007) 
Malta 

-Att undersöka 
patientupplevelser i 
samband med deras  
deltagande i  en 
preoperativ kurs på 
sjukhuset 
-Identifiera värdet 
av den givna 
informationen på 
kursen utifrån 
patienternas 
synvinkel 
-Identifiera faktorer 
på kursen som 
stärker eller 
hämmar 
patienternas känsla 
av förberedelse. 

Kvalitativ metod 
med semi-
strukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor, ca 
45 min långa. 
Ägde rum en dag 
före patientens 
utskrivning från 
sjukhuset på 
deras rum. 

30 st 
frivilliga  
patienter 
 
(1 bortfall 
som 
ersattes) 

2 huvudteman och 4 underkategorier framkom 
ur analysen: 
1.Hantera en komplex situation  
           -Klargöra det okända 
           -Kunskapsbehov i konflikt 
2.Upplevelser av kursen och sjukhuset  
           -Komplementerande utbildnings- 
            strategier 
           -Vårdorganisationen 
Patienterna var generellt mkt nöjda 
med kursen och informationen de 
fått. De kände sig väl förberedda 
genom minskad oro, vetskap om 
stundande händelseförlopp och 
praktisk nytta av förberedelser i 
hemmiljön. Kursen var 
individanpassad och alla bemöttes 
som en intelligent person och kände 
sig stärkta till delaktighet. 

40p = 
Grad I 
 
Hög 
kvalitet 

Gillespie & 
Spalding 
(2007) 
UK 

Att belysa 
patientens nytta av 
en preoperativ 
kurs, vilka aspekter 
som var viktigast 
för dem och 
orsaken till det. 

Liten kvalitativ 
studie med 
fenomenologisk 
ansats. 
Semistrukturera-
de intervjuer, ca 
30-40min långa 
ägde rum mellan 
1-3 dagar 
postoperativt. 

10 st 
frivilliga 
patienter 

Kursen var till stor nytta för 
patienternas förberedelse för op. 
Särskilt uppskattad var den 
strukturerade och kronologiska 
informationen, både muntlig och 
skriftlig, som hjälpte dem att bli mer 
aktiva och delaktiga i planeringen 
och stärkte deras självförtroende. 
Vårdpersonalen, som gav ett mkt 
kompetent intryck, uppskattades 
högt. Att få ha med sig en anhörig på 
kursen ansågs vara positivt i många 
olika avseenden. 

42p= 
Grad 1 
 
Hög 
kvalitet 

Johansson et 
al. 
(2002) 
Finland 

Att beskriva 
patienters 
kunskapsbehov 
efter höftprotes- 
operation och 
jämföra dem före 
op och 2 veckor 
efter utskrivning. 
-Har demografiska 
variabler någon 
effekt på 
kunskapsbehov? 

Kvantitativ 
undersökning 
med 2 enkäter 
gjordes på 22 
ort.avdelningar 
på 17 sjukhus i 
Finland. 

1:a enkäten= 
212st 
( 19%) 
2:a enkäten= 
144st 
(45%) 

Patienters behov av information 
minskade signifikant efter 
utskrivning från sjukhus. Det var 
ingen skillnad, före eller efter op, på 
vilken sorts information som ansågs 
viktigast. Information om 
komplikationer och symtom ansågs 
viktigast, medicinering näst viktigast 
och på 3:e plats kom kunskap om 
behandling och dagliga aktiviteter. 
Kvinnor över 60 år, lågutbildade och 
pensionärer hade stort 
kunskapsbehov. 

40p= 
Grad I 
 
Hög  
kvalitet 



 

  

Bilaga 3. Tabell 2, översikt av kvalitetsbedömning 
Keulers et al. 
(2008) 
Nederländerna 

Att identifiera hur 
viktig preoperativ 
information inom 
olika områden är 
utifrån två olika 
vinklar, patientens 
perspektiv och 
kirurgens 
perspektiv. 

Kvantitativ 
studie 
Enkät med 80 
frågor inom 8 
olika områden: 
Sjukdom, fysisk 
undersökn., pre- 
operativt, 
anestesi,  
operation, 
postop. egenvård 
och allmän 
sjukhusinform. 

 24 kirurger 
(29) 83% 
125 
patienter 
(201)  62% 

Av resultatet framkom att patienter 
tycker information är viktigare än 
kirurger inom flera områden; 
preoperativa perioden, anestesi, 
operationen, postoperat- 
iva peroden, egenvård och allmän 
sjukhusinformation. Kvinnor visade 
större behov av information än män. 
Kirurgerna trodde att patienterna 
ville ha mer information om orsak, 
effekt och prognos om sjukdomen  

39p= 
Grad I 
 
Hög 
kvalitet 

Malkin, K.F 
(2000) 
UK 

Vad är 
patienternas 
upplevelser av en 
preoperativ kurs? 

Ostrukturerade 
intervjuer med 
en induktiv, 
kvalitativ ansats. 
Grounded 
Theory 
influerade 
analysarbetet. 

11 patienter 
intervjuades 
direkt efter 
kursen varav 
4 reinterv- 
juades efter 
op. 

Patienternas upplevelse av kursen var 
väldigt positiv. De kunde känna sig 
väl förberedda med minskad oro för 
stundande ingrepp. Informationen de 
erhöll kan delas in i två delar: 
1.Given information – fakta om 
ingrepp, anatomi, komplikationer etc. 
2.Upplevd information – 
individanpassad vård, rundtur på avd, 
kompetent personal. 
Det viktigaste, som alla patienter tog 
upp, var känslan att bli behandlad 
som en individ, en person.  

40p= 
Grad I 
 
Hög  
kvalitet 

Montin et al. 
(2010) 
Finland 

Att beskriva 
ledprotespatienters 
uppfattning om 
mottagen kunskap 
vid utskrivning. 
1. Vilken kunskap 
erhöll 
ortopedpatienter? 
2. Fanns det skillnader 
på hur olika kunskaps- 
områden betonades?  
3. Vilken relation fanns 
mellan patientkaraktär-
istika och erhållen 
kunskap? 

Kvantitativ 
enkätstudie med 
40 frågor 
uppdelade på 6 
frågeområden; 
bio-fysiologisk, 
funktionell, 
emotionell, etisk, 
social och 
finansiell. 

123 
(66) 

Patienterna upplevde att de fått mest 
kunskap inom det bio-fysiologiska 
området, innefattande symtom, 
undersökningar, behandling och 
komplikationer. Inom det 
ekonomiska området hade minst 
kunskap inhämtats. Om patienten 
hade en positiv upplevelse av 
sjukhusvistelsen och skrevs ut till 
hemmet hade de inhämtat mer 
kunskap än de med en mer negativ 
upplevelse som skrevs ut till någon 
form av rehab.klinik.  

41p= 
Grad I 
 
Hög 
kvalitet 

Sjöling et al. 
(2003) 
Sverige 

Det primära syftet 
var att testa om 
specifik informat-
ion före operation 
kan hjälpa 
patienter att uppnå 
bättre 
smärtlindring efter 
knäprotesoperatio
n. Sekundärt 
kontrol-lerades 
också vilken 
påverkan preop-
erativ information 
hade på upplevd 
oro, tillfredstäl-
lelse med smärt-
lindring och 
tillfredsställelse 
med omvårdnad. 

Kvantitativ 
studie med 
experimentell 
design med två 
parallella lika 
stora grupper. En 
kontrollgrupp 
som erhöll 
rutinmässig 
information och 
en behandlings-
grupp som fick 
mer specifik 
information.  

30 i varje 
grupp. 

Det var ingen skillnad på hur mycket 
smärta eller hur mycket 
smärtlindring man erhållit i de två 
grupperna. Däremot var den 
signifikant största skillnaden mellan 
grupperna gällande tillfredsställelsen 
med smärtlindringen, där de i 
behandlingsgruppen kände sig mer 
nöjda med smärtlindringen. 100% i 
behandlingsgruppen kände sig också 
nöjda med hur de hade behandlats av 
personalen jämfört med 93% i 
kontrollgruppen. Ingen skillnad sågs 
på upplevd oro eller längd på 
sjukhusvistelsen mellan grupperna. 

42p= 
Grad I 
 
Hög 
kvalitet 



 

  

Bilaga 3. Tabell 2, översikt av kvalitetsbedömning 
Sjöling et al. 
(2006) 
Sverige 

Att undersöka hur 
patienter som har 
eller ska operera 
ledprotes fått den 
information och 
de råd de behöver 
relaterat till deras 
behov. 

Kvalitativ studie 
med sjuksköters-
keledda fokus- 
gruppintervjuer. 

Tot 16st 
patienter. 
4 grupper 
med 4 i 
varje 

Ur analysen av intervjuerna framkom 
två huvudteman: 
1. Olika sätt att få information och 
råd – vad som erhållits 

2. Vad som är nödvändigt – vad 

patienterna vill ha 

Under den långa väntetiden har 
patienter flest frågor men ingen att 
ställa dem till då det upplevs mkt 
svårt att komma i kontakt med 
sjukvården. Det resulterade i att 
många sökte information själva, t.ex. 
genom Internet. De flesta upplevde 
det mkt positivt när kontakt väl tas 
och informationen som ges vid 
inskrivning känns fullständig. Mest 
uppskattat var när mkt tid finns för 
frågor och patienten känner sig 
bekräftad och sedd som en egen 
individ. 

41p= 
Grad I 
 
Hög 
kvalitet 

Soever et al. 
(2010) 
Canada 

Att identifiera 
utbildningsbehove
t hos vuxna som 
genomgår höft- 
och knäprotes-
operation. 

Kvalitativ design 
med 
semistruktur-
erade intervjuer. 
En jämförande 
kontrastanalys 
genomfördes. 

15 st varav 5 
skulle 
opereras och 
10 hade 
redan. 

I resultatet uppstod två 
huvudkategorier: 1. 
Utbildningsbehov samt  
2. Faktorer som påverkar 
utbildningsbehovet. 
Med tillhörande teman: 
 
1.1 Lära känna teamet (personalen) 
1.2 Sjukdomslära 
1.3 Tillgänglighet (var i kön?) 
1.4 Preoperativ fas (detaljerat om 
förberedelser) 
1.5 Operationen och medicinsk återhämtning. 
1.6 Rehabilitering och fysisk/funktionell 
återhämtning 
1.7 Uppföljning (tidsaspekter för 
rehabilitering) 
 
2.1 Kunskap om ledprotesoperation 
2.2 Rädslor (både överlag och specifika) 
2.3 Anhörigas informationsbehov 
2.4 Förväntningar kontra ansvarstagande 
 

41p= 
Grad I 
 
Hög 
kvalitet 

Spalding, N.J. 
(2003) 
UK 

Få förståelse om 
hur den 
preoperativa 
utbildningsprocess
en är fördelaktig 
för patienter som 
väntar på total 
höftprotes-
operation gällande 
minskad oro. 

Kvalitativ studie 
med observation-
er, intervjuer 
samt analys av 
utvärderingar 
och annan 
skriven 
dokumentation 
från kurser. 

Intervjuer 
med 10 pat 
och 7 
personal. 
Observation
er av 5 
kurser och 3 
möten. 26 
skrivna 
patientutvär- 
deringar.  

Patientundervisning kan minska oro 
genom att göra det okända känt. Att 
lära känna det okända gjordes på 3 
olika sätt: 
- Få förståelse för vad som kommer 
att hända före, under och efter 
operationen 
- Få möjlighet att lära känna 
personalen som ska vårda dem 
- Se miljön på avdelningen där de 
ska vårdas. 

43p= 
Grad I 
 
Hög 
kvalitet 

 
 
 
 



 

  

Bilaga 4. Tabell 3, översikt av analysförfarande 
Författare 
Årtal 
Land 

Huvudresultat Underrubrik/ 
Subtema 
 

Rubrik/ Tema 

Patienterna var generellt mkt nöjda med kursen och 
informationen de fått. De uppskattade mixen av skriven och 
muntlig information. 
 

Informationens 
innehåll och 
relevans 

De kände sig väl förberedda genom minskad oro, vetskap om 
stundande händelseförlopp och praktisk nytta av förberedelser i 
hemmiljön 

Känsla av att 
vara förberedd 

 
 
Kunskap  
minskar oron 
 
 

För mycket detaljerad information om komplikationer upplevdes 
skapa mer oro av vissa patienter  

För mycket 
information 

Faktorer som 
ökar oron 

Kursen var individanpassad och alla bemöttes som en intelligent 
person och kände sig stärkta till delaktighet 

Individanpassad 
information 

Aquilina &  
Baldacchino 
(2007) 
Malta 

Att ha en anhörig med sig upplevdes som ett bra stöd både 
känslomässigt och kunskapsmässigt 

Stöd från en 
anhörig 

 
Delaktighet  
minskar oron 
 

Kursen var till stor nytta för patienternas förberedelse för op. Vara förberedd 
 

Särskilt uppskattad var den strukturerade och kronologiska 
informationen, både muntlig och skriftlig, 

Informationens 
innehåll  

 
Kunskap  
minskar oron 

som hjälpte dem att bli mer aktiva och delaktiga i planeringen och 
stärkte deras självförtroende. 

Delaktighet  

Vårdpersonalen, som gav ett mkt kompetent intryck, uppskattades 
högt. 

Kompetent 
personal 

Gillespie & 
Spalding 
(2007) 
UK 
 
 

Att få ha med sig en anhörig på kursen ansågs vara positivt i 
många olika avseenden. 

Stöd från en 
anhörig 

 
 
Delaktighet  
minskar oron 

Johansson et 
al. 
(2002) 
Finland 

Patienters behov av information minskade signifikant efter 
utskrivning från sjukhus. Det var ingen skillnad, före eller efter 
op, på vilken sorts information som ansågs viktigast. Information 
om komplikationer och symtom ansågs viktigast, medicinering 
näst viktigast och på 3:e plats kom kunskap om behandling och 
dagliga aktiviteter. Kvinnor över 60 år, lågutbildade och 
pensionärer hade stort kunskapsbehov. 

  
 
Informationens 
innehåll och 
relevans 

 
 
Kunskap  
minskar oron 

Keulers et al. 
(2008) 
Nederländerna 

Av resultatet framkom att patienter tycker information är 
viktigare än kirurger inom flera områden; preoperativa perioden, 
anestesi, operationen, postoperativa peroden, egenvård och 
allmän sjukhusinformation. Kvinnor visade större behov av 
information än män. Kirurgerna trodde att patienterna ville ha 
mer information om orsak, effekt och prognos om sjukdomen  

 
Informationens 
innehåll och 
relevans 

 
Kunskap  
minskar oron 

Patienternas upplevelse av kursen var väldigt positiv. De kunde 
känna sig väl förberedda med minskad oro för stundande ingrepp.  
 

Förberedd 

Informationen de erhöll kan delas in i två delar: 1.Given 
information – fakta om ingrepp, anatomi, komplikationer etc. 

Informationens 
innehåll 

2.Upplevd information - rundtur på avd, 
 

Förberedd 

 
 
Kunskap  
minskar oron 

- vårdkompetent personal. Komp. personal/ 
gott omhändertag 

- individanpassad,  
 

Malkin, K.F 
(2000) 
UK 

Det viktigaste, som alla patienter tog upp, var känslan att bli 
behandlad som en individ, en person. 

 
Individanpassad 
information 
 

 
 
Delaktighet  
minskar oron 



 

  

Bilaga 4. Tabell 3, översikt av analysförfarande 
Patienterna upplevde att de fått mest kunskap inom det bio-
fysiologiska området, innefattande symtom, undersökningar, 
behandling och komplikationer. Inom det ekonomiska området 
hade minst kunskap inhämtats.  

Informationens 
innehåll och 
relevans 

 
Kunskap  
minskar oron 

Montin et al. 
(2010) 
Finland 

Om patienten hade en positiv upplevelse av sjukhusvistelsen, 
hade de inhämtat mer kunskap. 
 

Gott 
omhändertagande 
ger delaktiga pat 

Delaktighet 
minskar oron 

Det var ingen skillnad på hur mycket smärta eller hur mycket 
smärtlindring man erhållit i de två grupperna. Däremot var den 
signifikant största skillnaden mellan grupperna gällande 
tillfredsställelsen med smärtlindringen, där de i 
behandlingsgruppen kände sig mer nöjda med smärtlindringen. 
Ingen skillnad sågs på upplevd oro eller längd på sjukhusvistelsen 
mellan grupperna. 

  
Informationens 
innehåll och 
relevans/ 
För mkt 
information 

 
 
Kunskap 
minskar oron 

Sjöling et al. 
(2002) 
Sverige 

100% i behandlingsgruppen kände sig också nöjda med hur de 
hade behandlats av personalen jämfört med 93% i 
kontrollgruppen. 

Komp. personal/ 
gott omhändertag 
ger delaktiga pat 

Delaktighet 
minskar oron 

…under den långa väntetiden har patienter flest frågor men ingen 
att ställa dem till då det upplevs mkt svårt att komma i kontakt 
med sjukvården. Information söks bl.a. genom Internet. 

För lite 
information för 
att förbereda sig 

Faktorer som  
ökar oron 

Mkt positivt i mötet med sjukvården och den preoperativa 
informationen känns fullständig. 

Informationens 
innehåll och 
relevans 

Kunskap 
minskar oron 

Mötet med sjukvården upplevs mkt positivt och patienter känner 
sig väl omhändertagna av kompetent personal. 

Komp. personal/ 
gott omhändertag 
ger delaktiga pat 

Sjöling et al. 
(2006) 
Sverige 

Mest uppskattat när mkt tid finns för frågor och patienten känner 
sig bekräftad och sedd som en egen individ. 

Individanpassad  

 
Delaktighet 
minskar oron 

I resultatet uppstod två huvudkategorier:  Utbildningsbehov   
- Lära känna teamet (personalen) 
- Preoperativ fas (detaljerat om förberedelser) 

Känna sig  
förberedd 

- Sjukdomslära 
- Operationen och medicinsk återhämtning. 
- Rehabilitering och fysisk/funktionell återhämtning 
- Uppföljning (tidsaspekter för rehabilitering) 
- Tillgänglighet (var i kön?) 
Samt faktorer som påverkar utbildningsbehovet: 
- Redan kända kunskaper om ledprotesoperation 
- Rädslor (både överlag och specifika) 
- Förväntningar kontra ansvarstagande 

 
Informationens 
innehåll och 
relevans 
 

 
 
 
 
Kunskap 
minskar oron 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soever et al. 
(2010) 
Canada 
 
 
 

- Anhörigas informationsbehov 
 

Delaktiga 
anhöriga 

Delaktighet 
minskar oron 

Patientundervisning kan minska oro genom att göra det okända 
känt. Att lära känna det okända gjordes på 3 olika sätt: 
- Få förståelse för vad som kommer att hända före, under och 
efter operationen 
- Se miljön på avdelningen där de ska vårdas. 

 
Känna sig väl 
förberedd 

 
Kunskap 
minskar oron 
 

Spalding, N.J. 
(2003) 
UK 
 
 

- Få möjlighet att lära känna personalen som ska vårda dem 
Många patienter berättade om hur fantastiskt varmt och 
omhändertagande de blev bemötta och hur det kändes att våga 
fråga vad som helst. 

Kompetent 
personal/ gott 
omhändertagande 

 
Delaktighet 
minskar oron 

 
 
 
 
 


