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SAMMANFATTNING 

 

Introduktion: Inför en kirurgisk operation spelar den preoperativa informationen till 

patienten en mycket viktig roll för att patienten skall känna sig trygg i en annars maktlös 

situation. Detta lägger stort ansvar på den person som genomför det preoperativa samtalet. 

Syfte: Syftet med detta kvalitetssäkringsarbete var att beskriva patienters upplevelser av den 

perioperativa processen samt upplevelser av den preoperativt givna informationen.  

Metod: Arbetet har en kvalitativ ansats där åtta patienter som opererats med colorektal kirurgi 

vid kirurgisk klinik ingick. Semistrukturerade intervjuer gjordes där alla intervjuer spelades in 

och transkriberades ordagrant. Insamlad data analyserades med kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier och nio subkategorier. Dessa redovisas dels i 

en tabell samt i en berättande text med citat från intervjuerna. De fyra kategorierna är: 

Känslor inför operation, förväntningar, önskemål och delaktighet i vård, information om vård 

och operation, oväntade händelser. 

Diskussion: Att patienter upplever oro och rädsla är något, som för sjukvårdspersonalen kan 

vara svårt att uppmärksamma och tolka. Detta kan bero på att människor uttrycker oro och 

rädsla på olika sätt. Att deltagarna önskar mer information, samtidigt som de har svårt att 

minnas allt som sägs inför en operation kan bero på just denna typ av rädsla. Önskan att få 

mer skriftlig information som gås igenom steg för steg med läkare och/eller sjuksköterska kan 

vara ett sätt att lättare uppfatta informationen. Även operationsmiljön är ny, vilket också kan 

leda till att mer oro och stress skapas inför ingreppet. Att personligen fått möta 

operationssjuksköterskan innan operationen skulle ha kunnat få dem att känna ökad trygghet 

inför ingreppet. 

Slutsats: Deltagarna betonar vikten av mer information såväl muntlig som skriftlig. Detta 

stärker det personliga informationsmötet och kommunikationen vilket i sin tur leder till ökad 

trygghet och minskad oro. Författarna anser att ytterligare forskning bör göras på området för 

att stärka patientens trygghet inför en operation. 

Nyckelord: Integritet, omvårdnad, operationssjuksköterska, preoperativ information, 

upplevelse. 



 

ABSTRACT 

Introduction: Prior to a surgical operation / intervention the preoperative information to the 

patient is a very important part for the patient to feel safe in an otherwise powerless situation. 

This places great responsibility on the person carrying out the pre-operative conversation. 

Purpose: The purpose of this quality assurance work was to describe patients' experiences 

oftheperioperativeprocessandexperiencesofthepreoperativeinformation provided. 

Method: This quality assurance has a qualitative approach in which eight patients who had 

surgery with colorectal surgery at the surgical clinic were included. Semi-structured 

interviews were conducted in which all interviews were recorded and transcribed verbatim. 

Collected data were analyzed using qualitative content analysis. 

Results: The analysis resulted in four categories and nine subcategories. These are reported 

both in a table and in a narrative text with quotations from the interviews. The four categories 

are: Feelings before surgery, expectations, preferences and involvement in health care, 

information in care and surgery, unexpected events. 

Discussion: Patients experience of anxiety and fear is something that the medical staff can 

have difficulties to recognize and interpret. This may be because people are expressing 

anxiety and fear in different ways. The participants would like more information, although 

they have difficulty remembering everything that is said before an operation, that may depend 

on this kind of fear. The desire to get more written information that is recieved step by step 

with the doctor and/or nurse can be a way to more easily percieve the information. The 

operating environment is new as well, which also can lead to that more anxiety and stress is 

being experienced before the surgery. To meet the theater nurse in person before the surgery 

could have made the participants feel more secure and safe. 

 

Conclusion: The participants point out the importance of information both oral and written. 

This strengthens the personal information meeting and communication, which in turn leads to 

increased security and decreased anxiety. The authors believe that further research should be 

done in terms of strengthening their security before an operation. 

Keywords: Experience, integrity, nursing, preoperative education, theater nurse. 
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INTRODUKTION 

Preoperativ information 

I Svenska Hälso- sjukvårdslagen (SFS 1982:763) anges det att informationen ska vara 

individanpassad. Det innebär att sjuksköterskan måste kunna anpassa sin information och 

utbildningsinsatser till varje enskild person hon möter.  

I preoperativ information ingår det preoperativa samtalet, där anestesi- eller 

operationssjuksköterskan samtalar med patienten inför operationen. Ett preoperativt samtal 

skall ske dagen före operation eller i god tid innan patienten får premedicinering och byter om 

till operationskläder. I det preoperativa samtalet skapas ett ömsesidigt förtroende där 

samtalsatmosfären är tillåtande och öppet. Samtalet kan innehålla frågor och information om 

det är detta patienten önskar. Samtalet skall planeras i förväg så det hålls på enskild plats. 

(Lindwall & von Post, 2000) 

Enligt Caress (2003), skall sjukvårdspersonal kunna förstå vikten av given information inom 

sjukvården och kunna identifiera faktorer som påverkar patienters mottagande av information. 

Sjukvårdspersonal skall även känna till olika strategier och resurser som kan förbättra 

effektiviteten när information till patienter ges, eftersom det inte alltid är säkert att patienten 

tar till sig informationen trots att de förstår vad som sägs. Var samtalet äger rum är också av 

stor vikt. Detta tar även Lindwall och von Post (2000) upp i det perioperativa samtalet. Vidare 

beskriver Caress (2003), att informationen kan ges på olika sätt, med olika hjälpmedel, till 

exempel att patienten får både muntlig och skriftlig information. Tidpunkten för samtalet skall 

också övervägas då patienten kan ha fått en diagnos som kan vara omtumlande. Det är därför 

viktigt att överväga om patienten är redo för ytterligare mottagande av information. I en studie 

utförd av Kiyohara m.fl. (2004) visade resultatet, att de patienter som ej fått så mycket 

preoperativ information om det kirurgiska ingreppet, hade högre grad av ångest än de 

patienter som hade fått information i större utsträckning. De menar att det är viktigt att 

överväga hur detaljerad informationen som ges till patienter inför en operation skall vara. 

Patienters missnöje med sjukhusvård dokumenterades i en studie utförd av Eriksson och 

Svedlund (2005). Patienterna upplevde bland annat att informationen som gavs i samband 

med sjukhusvistelse var irrelevant och att dess innebörd var svår att förstå då den gavs på ett 

fackmässigt språk. Gilmartin och Wright (2008) menade att patienterna ansåg att trots att 

operationsproceduren förklarades så gavs väldigt lite information angående den kirurgiska 

processen, från inläggning till utskrivning. 
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Kirurgiska operationer/ingrepp 

Vid ett kirurgiskt ingrepp brukar man tala om den pre-, intra- och postoperativa perioden, dvs. 

perioden före, under respektive efter operationen (Lindwall & von Post, 2000). Enligt Holm 

och Hansen (2000) upplevs ett kirurgiskt ingrepp för många som stressfyllt både fysiskt och 

psykiskt, detta eftersom kroppens integritet hotas. Patienten upplever sig ha lite kontroll över 

situationen och över resultatet. Den preoperativa fasen, är tiden från det man bestämmer att 

patienten ska opereras tills patienten rullas in i operationssalen. Den intraoperativa perioden är 

själva tiden för ingreppet, medan peroperativ fas är tid då patienten befinner sig i 

operationsrummet. Postoperativ fas påbörjas då patienten rullas ut från operationssalen tills 

patienten skrivs ut från sjukhuset. 

Perioperativomvårdnad 

Perioperativa samtal beskrivs av Lindwall och von Post (2000) som anestesi- eller 

operationssjuksköterskans pre-, intra- och postoperativa samtal med den patient, vars 

operation de kommer att vara delaktiga i. Målet är att skapa förutsättningar för värdig vård där 

patientens värdighet skyddas samt att göra vården säker. Sjuksköterskan och patienten möts i 

en dialog, vilket innebär samtal mellan två eller flera personer. I det perioperativa samtalet 

vill anestesi- och operationssjuksköterskan nå patienten på ett djupare plan och se mer än bara 

utsidan. Patienten bjuds in i en gemenskap, vilket är grunden för den etiska vården. 

Sjuksköterskan skall vara närvarande i det perioperativa samtalet, vilket är ett krav. Det 

innebär att man är där också psykiskt och inte bara fysiskt. Det är den perioperativa 

sjuksköterskan som bär ansvar för att kontinuiteten upprätthålls. Det skall med andra ord vara 

den perioperativa sjuksköterskan som deltar i såväl det preoperativa samtalet som det 

postoperativa samtalet. Det pre-, intra- och postoperativa samtalets genomförande består av 

många delar. Sjuksköterskan skall då gå igenom bland annat vad hon tänkte innan mötet med 

patienten, vilka känslor som väckts inom henne själv, vilken förförståelse och vilka fördomar 

hon har. Var skall samtalet äga rum och hur öppnas samtalet? Vidare går sjuksköterskan 

igenom vad samtalet – som skall vara öppet och tillåtande – handlar om. Hur avslutas 

samtalet och hur känns det efter samtalet? Alla samtal bör avslutas med en reflektion.  

Enligt Leinonen och Leino-Kilpi (1999) är den intraoperativa fasen minst undersökt av de tre 

faserna i den perioperativa omvårdnaden. De menar att detta kommer sig av att man tidigare 

ansåg att patienter på operation inte kunde delta i studier relaterat till den pre-medicinering de 

fått, brist på kunskap samt den oro de känner. I en studie utförd av Leinonen, Leino-Kilpi, 
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Ståhlberg och Lertola, (2001) menar de att patienternas synpunkter på den perioperativa 

omvårdnaden skall kunna utvärderas. För detta behövs ett validerat, standardiserat och 

trovärdigt instrument. De negativa upplevelserna patienterna haft, handlar till största delen om 

brist på stöd och uppmuntran samt brister i informationen. 

Integritet 

Integritet är individens rätt att få sin personliga egenart och inre sfär respekterad och att inte 

utsättas för personligen störande ingrepp. I den svenska regeringsformen står det bland annat 

att "den offentliga makten skall utövas med respekt för ... den enskilda människans frihet och 

värdighet", medan de lagar som styr hälso- och sjukvården, socialtjänsten och omsorgerna om 

psykiskt utvecklingsstörda med smärre variationer använder formuleringarna "respekt för 

självbestämmande och integritet" (SFS 1982:763). Integriteten är enligt Widäng, Fridlund och 

Mårtensson (2008) ett svårdefinierat och komplext begrepp. Det är därför av stor vikt att 

sjukvårdspersonalen är medvetna om alla aspekter av integritet och vikten av att bevara 

patientens värdighet och konfidentialitet. Sjukvårdspersonal skall ta del i, reflektera över samt 

förebygga situationer som kan utgöra en risk för att patientens integritet hotas eller kränks. 

Enligt Eriksson (1994) skapar kränkning av integriteten inom vården ett onödigt vårdlidande, 

som kunnat undvikas. Lindwall och von Post (2000) menar att det är den perioperativa 

sjuksköterskans skyldighet att respektera patienters integritet, deras oantastlighet och 

okränkbarhet. 

 

Patienttillfredsställelse 

Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär 

att den bland annat ska vara av god kvalitet, med en god hygienisk standard. Kunna tillgodose 

patientens behov av trygghet i vården och behandlingen. Ska bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet samt främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och 

sjukvårdspersonalen (SFS 1982:763). Sjukvårdspersonalen skall vara observanta på patientens 

emotionella reaktioner på den vård denne erhåller. Reaktionerna grundar sig på patientens 

värdering av de faktiska vårdförhållandena och påverkas av dennes preferenser och 

förväntningar. Förhållandet mellan hur patienten vill att vården skall vara, förväntar sig att 

den skall vara och faktiskt uppfattar den påverkar således graden av tillfredsställelse. Calman 

(2006) menade att det kan vara svårt för patienter att ge negativ kritik då de ansåg sig vara i 

beroendeställning. För patienterna var det viktigare att upprätthålla en god relation med 
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sjukvårdspersonalen. Vidare menade författaren att patienterna hade en större önskan om att 

berätta hur det var att vara patient än att bedöma den omvårdnad de fått.  

Oro, ångest och lidande 

Enligt Järhult (2006) är oro hos patienter inom kirurgisk verksamhet vanligt, men graden av 

oro varierar. Känsloregistret kan ha en spridning med allt från nervositet, lätt obehag, ångest, 

stark oro och till och med känslor av panik. Enligt Rothrock (2007) kan patientens oro vara 

förknippad med rädslan för det okända samt vara förknippad med hot av patientens egna 

självbild. Genom att som patient uppleva känslan av att oro och ångest inte tas på allvar, 

skapas en typ av lidande. Eriksson (1994) beskriver det som att varje lidande är unikt. Vad 

som orsakar lidande och inte går inte att bestämma. Lidandet är en naturlig del av att vara 

människa. Innebörden av lidande är en sorg över vad som förlorats eller vad som är på väg att 

förloras. Lidande uttrycks ofta på olika sätt eftersom lidandet i sig saknar språk. Det kan 

uttryckas som ångest, smärta eller andra observerbara uttryck. Kärnan för lidandet uttrycks 

genom ovanstående symboler. Vidare menar Eriksson (1994) att det inom sjukvården finns tre 

typer av lidande; Sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Det är vanligt inom vården 

att de olika lidandena går in i varandra och kan därmed vara svårt att skilja dem åt. 

Vårdlidandet är det lidande som skall ses som ett onödigt lidande, då det orsakats av 

sjukvården. Sjukdomslidandet orsakas av bland annat sjukdom och behandling där smärta är 

en vanlig orsak. Livslidandet berör hela människans existens och verklighet och kan orsakas 

av till exempel hotet av en livshotande sjukdom. Eriksson ger några exempel på vad som kan 

utgöra grund för vårdlidande: 

 Kränkning av patientens värdighet 

 Fördömelse och straff 

 Maktutövning 

 Utebliven vård/icke-vård 

Det dessa punkter har gemensamt är att patientens värdighet kränks. Eriksson (1994) menar 

också att, för att kunna bemöta den lidande människan, krävs en djup fundamental förståelse 

av vad lidande innebär. Vårdaren kan lindra och bekräfta människans lidande, men det krävs 

att den lidande delar med sig av sitt lidande. Vårdaren blir då en motspelare i lidandets drama. 

Lidande kan lindras genom att man visar sig tillgänglig, genom samtal, tröst, uppmuntran, 

ärlighet, dela hopplösheten samt förmedla hopp. 
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Syfte 

Syftet med detta kvalitetssäkringsarbete var att beskriva patienters upplevelser av den 

perioperativa processen samt upplevelser av den preoperativt givna informationen.  

 

METOD 

Design 

Kvalitetssäkringen har en kvalitativ ansats där data insamlats med hjälp av individuella 

intervjuer och därefter har analyserats i en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av hur 

Graneheim och Lundman (2004) beskrivit analysförfarandet. 

Enligt Polit och Beck (2008) beskrivs ett fenomen som något där forskaren ger en innehållsrik 

beskrivning och sammanfattning av den data som tolkats. 

Urval  

Undersökningsgruppen valdes, från kirurgmottagningens patientregister, ut bland de patienter 

som fått preoperativ information samt genomgått colorektal kirurgi mellan december 2011 

och februari 2012 på Gävle Sjukhus. Åtta patienter tillfrågades om medverkan i projektet och 

samtliga åtta tackade ja till deltagande. 

Inklusionskriterier 

För att vara aktuella för kvalitetssäkringen så skulle deltagarna vara över 18 år, prata och 

förstå svenska samt ha genomgått elektiv colorektal kirurgi. 

Förförståelse 

En viss förförståelse om problemområdet fanns då författarna tidigare arbetat med denna 

patientgrupp. Denna förförståelse har tagits i beaktning genom diskussioner författarna 

emellan. 

Tillvägagångssätt 

Författarna avtalade tid med tillförordnad klinikchef på kirurgkliniken vid Gävle Sjukhus, 

Landstinget Gävleborg. Detta för att informera om vår studie samt för att få samtycke och 
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godkännande till att genomföra den så som ett kvalitetssäkringsarbete. Ett skriftligt 

godkännande upprättades och undertecknades av tillförordnad klinikchef (bilaga 1).  

Därefter fick författarna ta del av patientregistret för de patienter som genomgått elektiv 

colorektal kirurgi. Dessa patienter kontaktades via telefon där författarna informerade om 

kvalitetssäkringen samt tillfrågade berörd person om villighet att delta. Alla åtta uppringda 

tackade ja till deltagande och inget bortfall uppstod. Deltagarna fick önska mötesplats, där sex 

av deltagarna önskade mötet i samband med återbesöket till läkaren. En deltagare önskade 

hembesök och en deltagare besöktes på avdelningen några dagar efter utförd operation. Vid 

det planerade personliga mötet informerades deltagarna återigen muntligt om 

kvalitetssäkringens syfte samt erhöll den skriftliga informationen (bilaga 2). Deltagarna fick 

även information om att de närhelst de önskade kunde avbryta intervjun. Information gavs till 

deltagarna om att alla uppgifter behandlas konfidentiellt och att ljudfiler kommer att raderas 

vid kvalitetssäkringens färdigställande samt att det skriftliga materialet förvaras på så sätt att 

endast författarna har tillgång till det. Intervjuerna genomfördes i februari 2012 i en miljö där 

enskildhet och möjlighet till att samtala ostört fanns. Intervjuerna pågick från 13 minuter till 

35 minuter. Det inspelade materialet transkriberades ordagrant. 

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen skedde genom individuella intervjuer där båda författarna var närvarande 

under intervjun. Den ena författaren intervjuade och den andre författaren förde anteckningar 

om gester och ansiktsuttryck, som patienten uppvisade vid vissa förekommande meningar. 

Intervjuguiden (bilaga 3) utformades av författarna och var semistrukturerad där 

frågeområdena, nämnda nedan var kopplade till studiens syfte samt för att deltagarna skulle 

kunna svara med egna ord och delge så mycket information som möjligt. 

De fyra frågeområdena berörde: 

 Känslor inför operation 

 Förväntningar, önskemål och delaktighet i vård 

 Information om vård och operation 

 Oväntade händelser 
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Innan intervjuerna gjordes, fördes en diskussion angående frågornas formulering, med 

författarnas handledare. Intervjuguiden testades genom en provintervju med en patient som i 

december fått preoperativ information och genomgått elektiv colorektal kirurgi. Detta för att 

säkerställa att frågorna uppfattades på ett tillfredsställande sätt. Intervjuerna spelades in 

digitalt och transkriberades ordagrant.  

 

Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades från de digitala ljudfilerna ordagrant till skriven text. Materialet 

lästes igenom upprepade gånger för att få en känsla för helheten samt bearbetades med 

utgångspunkt för studiens syfte (Graneheim & Lundman, 2004).  

Intervjuerna analyserades i följande steg var för sig: 

1. Inspelningarna från intervjuerna lyssnades igenom noggrant och transkriberades ord 

för ord av författarna. Texten genomlästes sedan ett flertal gånger för att bli familjär 

med texten och textinnehållet.  

2. Texten delades in i meningsbärande enheter (ord, meningar, stycken) innehållande 

olika aspekter. Tillhörande ämnesområde identifierades genom sitt sammanhang och 

sin innebörd.  

3. De meningsbärande enheterna genomgick sedan en kondensering, vilket innebär en 

reducering av text, men med bibehållen kärna.  

4. De kondenserade meningsbärande enheterna jämfördes sedan avseende skillnader och 

likheter varvid några olika teman (kategorier) urskiljdes. 

De kondenserade meningsenheterna kodades, grupperades i kategorier och 

subkategorier (tabell 1), enligt Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

kvalitativ innehållsanalys.  

Efter att intervjuerna transkriberats, kontrollästes de av båda författarna till föreliggande 

studie. Författarna kondenserade och kodade materialet var för sig och enades sedan 

gemensamt. Vid analysen har efterstävats att skapa passande och lämpligt stora 

meningsbärande enheter samt skapa kategorier som är uttömmande och ömsesidigt 

uteslutande. Dessa moment är enligt Graneheim och Lundman (2004) två kritiska punkter i 

analysprocessen för att erhålla trovärdighet. Som ett ytterligare steg för att stärka 

trovärdigheten, så har analysen även i detalj diskuterats med handledare. I enlighet med 
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Olsson och Sörensen (2007) var syftet med analysen inte att utförligt och detaljerat beskriva 

enskilda personintervjuer, utan att beskriva en helhetsegenskap för den studerade gruppen. 

Siffrorna inom parantes i resultatdelen avser det löpnummer respektive deltagare fick sig 

tilldelad. 

Tabell 1. Exempel på tillvägagångssätt vid analys 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Kategori Subkategori 

… Men jag var ju så 

rädd jag… när man 

kom ner till de där i 

blåa kläder, då var 

jag rädd. Jag visste ju 

ingenting… Men jag 

kanske inte sa 

uttryckligen att… 

”Ooo vad rädd jag 

är”, men kan de inte 

förstå det?”… (8) 

 

Rädd och orolig 

inför det okända, 

vilket personalen 

borde förstå 

Oro och rädsla Upplevelse av oro 

och rädsla 

Orolig/nervös inför 

operation 

”… Det var 

jättemycket blåa 

människor där. Alla 

kom och 

presenterade sig och 

talade om att de 

skulle hjälpa till, men 

vem som var med på 

operationen, det har 

jag ingen aning 

om…” (4) 

Trots att de 

presenterade sig 

visste jag inte vem 

som var vem. 

Ovetskap Upplevelse av 

information  

Per-operativ 

information 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Denna studie är att betrakta som ett kvalitetssäkringsarbete och inte som forskning, därför 

lämnades inte någon ansökan till etiska prövningsnämnden in. Deltagarna i studien har fått 
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skriftlig och muntlig information om studiens syfte samt metod. De informerades även om att 

deras deltagande var frivilligt och att de närhelst de önskade kunde avbryta intervjun. Innan 

intervjun inleddes försäkrade författarna sig om att deltagarna hade förstått innebörden av 

deltagandet. Deltagarna informerades också om att deras identitet, att inga namn, platser eller 

annat som kunde härledas till dem skulle finnas tillgängligt för andra än författarna. Allt 

material var endast datummärkt och förvarades på låst plats. Den slutliga uppsatsen finns 

tillgänglig i Mittuniversitetets databank över godkända uppsatser. Deltagarna erbjuds att ta del 

av resultatet och den godkända studien kommer att skickas hem till dem.  

 

RESULTAT 

Resultatet redovisas genom att först beskriva bakgrundsfakta om deltagarna för att sedan 

övergå till deltagarnas upplevelser genom de områden som intervjuguiden behandlade. 

Efter innehållsanalysen av de åtta intervjuerna framkom fyra kategorier och nio subkategorier 

som beskriver det centrala innehållet i texten, se tabell 2 för en översikt. 

 

Tabell 2. Översikt över kategorier och subkategorier. 

Kategorier Subkategorier 

 

Känslor inför operation Upplevelser av oro och rädsla 

Upplevelser av stöd och trygghet 

Upplevelser av sjukdom 

Förväntningar, önskemål och delaktighet i vård Upplevelser av delaktighet 

Upplevelser av förväntningar 

Information om vård och operation Upplevelser av information 

Upplevelser av preoperativa rutiner 

Oväntade händelser Upplevelser av integritet 

Upplevelser av oförmedlade händelser 

 

 

Bakgrundsdata 

De åtta deltagarna var mellan 39 – 74 med en medianålder på 66 år. Det var fyra män och fyra 

kvinnor som deltog. Sex av de åtta deltagarna hade tidigare genomgått någon form av 

kirurgiskt ingrepp. 
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Känslor inför operation 

Upplevelser av oro och rädsla 

Oro och rädsla var något som alla deltagarna upplevde, i större eller mindre utsträckning, 

inför diagnosen och operationen. Det var framförallt direkt vid beskedet som känslan av oro 

och rädsla kom. Känslor som deltagarna bar med sig under hela vårdförloppet. Begreppen 

oro, rädsla och nervositet upplevdes av de intervjuade i de här fallen, som väldigt närliggande. 

De upplevde att de inte hade kontroll över situationen och att det de stod inför var okänt. 

Deltagarna beskrev att de inte visste vad som skulle ske, framförallt under operationsdagen. 

Upplevelsen av oro och rädsla är troligen sammankopplat med att deltagarna upplever brister i 

den preoperativa informationen. Oron och rädslan har i sin tur påverkat graden av att ta till sig 

information som ges.  

Av deltagarna var det några som hade opererats tidigare, men trots tidigare erfarenhet 

upplevdes ändå en oro och rädsla inför denna operation. Några av deltagarna sa uttryckligen 

till sjukvårdspersonalen, att de var oroliga och nervösa över att genomgå ett kirurgiskt 

ingrepp, medan en deltagare förväntade sig att personalen borde förstått att hon var rädd och 

orolig trots att hon ej uttryckte detta till dem.  

” … Men jag var ju så rädd jag… när man kom ner till de där i blåa kläder, då var jag rädd. 

Jag visste ju ingenting… Men jag kanske inte sa uttryckligen att…”Ooo vad rädd jag är”, 

men kan de inte förstå det?”(8) 

Den deltagare som inte kände oro och rädsla inför själva operationen upplevde att hon hade 

fått den information hon behövde, vid rätt tidpunkt och i lagom mängd.  

”… Jag kände mig inte orolig på något vis… samtidigt som jag var medveten om att det inte 

är riskfritt. Jag kände ingen oro… det bara konstaterade jag, att det finns risker… men man 

hoppas att det ska gå bra.” (7)  

 

Deltagarna upplevde brister i stödet från vården gällande oron och rädslan. De flesta 

deltagarna upplevde en ensamhet med känslan av oro och rädsla över funderingar på om 

sjukdomen spridit sig. Deltagarna anser att denna oro och rädsla har kunnat dämpas om de fått 

information i större utsträckning och vid fler tillfällen, både skriftlig och muntlig. Den 

skriftliga informationen menar de att den kan läsas igenom hemma efter att den gåtts igenom 
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tillsammans med läkare och sjuksköterska. Denna upplevelse faller även in under 

subkategorien ”Upplevelser av stöd och trygghet”.  

Upplevelser av stöd och trygghet 

Att känna stöd och trygghet i en utsatt situation upplevde många som svårt, mycket på grund 

av att de deltagare som intervjuades kände att de inte fick den uppmärksamhet de behövde. 

De kände sig inte sedda och uppmärksammade och därmed inte trygga. Det framkom att det 

hade varit viktigt för dem att fått känna den tryggheten. Deltagare önskade att det funnits 

andra former av stöd för dem när komplikationer uppstod efter operationen. En klapp på axeln 

och information som att även hockeyspelare och tandläkare lever med samma diagnos är inte 

det stöd som deltagarna vill mötas av. Deltagare berättar att diagnosbeskedet gavs via telefon. 

Ett samtal som upplevdes jobbigt, då stödet efter samtalet saknades. Deltagaren var ensam när 

beskedet gavs och hade önskat att ha någon nära anhörig med som stöd inför beskedet. 

Deltagare kände att de inte fick något stöd på grund av att sjukvårdspersonalen inte 

uppmärksammade dem. När de ville prata lite med personalen på vårdavdelningen fick de inte 

något gehör för detta.  

”… Om de hade satt sig ner och pratat en stund, men alla bara springer omkring hit och dit, 

hit och dit…”(6) 

Deltagarna hade en önskan om att fått träffa operationssköterskan innan operationen. Genom 

att få information om operationsmiljön, skulle otryggheten inför det som är okänt minska. En 

deltagare hade upplevt en ökad känsla av trygghet om all berörd personal kommit och givit 

sig till känna och informerat om vilken roll denne har i vårdkedjan. Detta hade lett till en 

trygghetskänsla för deltagaren. 

”… Om man ändå hade fått träffa alla berörda som ska greja med en…”(8) 

 

Deltagare upplevde att tryggheten kändes starkare om de hade haft någon vid sin sida i mötet 

med läkaren eller inför operationsdagen. Stödet de fick då ingav trygghet. De deltagare som 

känt sig trygga och lugna i relation till sjukvårdpersonalen är de som känner att de fått 

uppmärksamhet och framförallt omtänksamhet. De beskriver att de blev lugna av 

omtänksamheten. När de kände sig lugna och trygga, så uppkom även känslan av att kunna 

lämna över sig till dem. En av deltagarna hade hög känsla av stöd och trygghet, genom att all 
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berörd personal fick deltagaren att känna sig sedd, hörd och respekterad. En god relation till 

de berörda hade upprättats inför operationen samt att deltagaren upplevde en känsla av 

ömsesidig respekt mellan patient och berörd personal. De av deltagarna som fått komma till 

vårdavdelning kvällen innan operation istället för till slussen som planerat på opdagen, 

uppgav att känslan av trygghet ökade och att oron inför operation minskade. 

”… Jag var inte orolig inför operationen, där litar jag på att de gör det de ska… Jag hade 

sagt till om att det var en i personalen nere på operation som inte fick närvara under 

operationen. Det följde de…”(7) 

Deltagare kände sig otrygga över det som var okänt för dem, bland annat miljön på 

operationsavdelningen. Många upplevde att de inte fått någon information om vad som skulle 

hända när de kom dit. Även känslan av otrygghet inför framtiden och vad som skulle ske efter 

operationen upplevdes som okänd mark.  

”… Man känner sig liten när man kommer till operationen… kom hit och lägg dig på bordet 

bara… Jag fick ingen information innan om vad som skulle hända när jag kom dit och… det 

var oroligt att inte veta vad som skulle hända…”(6) 

Upplevelser av sjukdom 

Deltagarna upplevde diagnosen som ett tungt ok att bära, just för att innebörden av att ha en 

tumör leder tankar till cancer, som för många är ett likhetstecken med döden. Två av 

deltagarna hade anhöriga som avlidit i cancer. Diagnosen var för många av deltagarna mycket 

ångestfylld, även om de av läkare fått information om att prognosen var god. Några av 

deltagarna blev också diagnostiserade med cancer. Flera av deltagarna uppger att det blev helt 

total kaos, en upplevelse av chock och panik av att få diagnosen. Deltagare ansåg att 

tumören/cancern i sig kan tas bort, men att gå omkring med en påse på magen var värre. 

Medan en annan menade att ”med en påse på magen kan jag leva vidare, men cancern dör jag 

av om man inte gör något”. 

”… För oavsett så har du ett ord som heter cancer i huvudet. Det är ett tungt ord som man 

bör i huvudet hela tiden… Tänk dig vilken känsla när man får det svaret att det är cancer, det 

slår ju undan benen på en…”(6) 

För vissa av deltagarna var det en märklig upplevelse att känna sig frisk, trots vetskapen om 

att bära på en allvarlig och i värsta fall dödlig sjukdom. Genom att känna sig frisk upplevde 
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de att de stod lite grand utanför sig själva. Däremellan kunde det vara ångestfyllda dagar när 

verkligheten gjorde sig påmind, men de upplevde det som svårt att ta till sig. Men på något vis 

mobiliserades kraft till att genomgå behandlingen och veta att då man vaknar efter operation 

är kroppen förändrad till något man kanske får leva vidare med. En av deltagarna upplevde att 

beskedet om att ej behöva ha stomi var en del i upplevelsen av att känna sig frisk trots 

sjukdom.  

”… Det blir inte någon påse på magen sa han, och det var viktigt för mig för att inte känna 

mig sjuk…”(8) 

 

Förväntningar, önskemål och delaktighet i vård 

Upplevelser av delaktighet 

Deltagarna upplevde att de ej kände sig delaktiga i vården, men hade såhär i efterhand förslag 

på hur upplägget borde ha varit. 

Deltagarna önskade mer delaktighet i vården. Hela intervjuerna som gjordes visade en önskan 

om större delaktighet. Det var främst ett behov om mer information om tumören – vad som 

händer och vad som de (kirurgerna) tänkt göra. Deltagarna ville inte ha ett telefonsamtal, utan 

ett personligt möte med läkaren. De deltagare som upplevde brist på delaktighet kände sig 

överkörda och att informationen och beskeden kom ”hattigt”. De hade viljat ha mer samlad 

information samt att de själva hade kunnat påverka något som exempelvis 

provtagningstillfällen samt röntgentillfällen. De hade, med facit i hand, en förhoppning om att 

man hade kunnat göra all provtagning samt röntgen vid samma tillfälle och efter detta fått 

träffa läkare samt sjuksköterska för ett samtal om prov- och röntgensvar och förloppet i 

vårdkedjan. 

”… Om de kunde ta tid på kanske en timme där man samlat information om provsvar och vad 

som ska ske… om sköterskan och läkaren satt tillsammans och berättade steg för steg… både 

skriftligt och med prat, för då slipper du gå och vara nervös och orolig… DÅ hade jag känt 

mig delaktig…”(6) 

Deltagarna upplevde låg delaktighet i de provsvar samt röntgensvar som gavs. En av 

deltagarna blev dock uppringd sent en fredagskväll och meddelades att det var en godartad 

tumör och alltså ingen cancer. Detta ledde till att denne fick en lugn helg samt kände sig 
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delaktig tack vare de svar som delgivits. En av deltagarna fick sina besked vid olika tillfällen. 

Men även om det var vid olika tillfällen som svaren gavs, så upplevde denne sig vara delaktig 

i de beslut som togs. Genom att bli tillfrågad av bland annat läkare om vad han/hon själv har 

önskat inför operationen upplevdes en känsla av att ha kontroll och delaktighet. 

”… Jag kände mig väldigt delaktig i vad som hände innan operationen…”(7) 

Upplevelser av förväntningar 

Många deltagare blev tysta och fundersamma när de fick frågan om vilka förväntningar de 

hade inför operationen. De upplevde frågan svår att svara på, då de aldrig varit med om detta 

tidigare och inte visste vad som var att förvänta. Men alla hade en förväntan - och det var att 

bli frisk, fri de problem de haft med avföring, att cancern skulle vara borta samt att 

operationen skulle vara lyckad. De av deltagarna som hade en cancerdiagnos hade dock en 

känsla av oro kvar, över att cancern skulle komma åter. 

Deltagarna förväntade sig ett personligt möte med läkaren inför operation där de skulle få 

möjlighet till att ställa frågor. Under vårdförloppet från diagnos fram till operation har frågor 

hos deltagarna vuxit fram. De menar att det var i början på vårdförloppet som informationen 

gavs och de menar att det var svårt att ta till sig. Vissa hade först fått ett telefonbesked och 

därefter endast haft ett personligt möte med läkaren. Vid detta enda personliga möte upplevde 

deltagarna att allt var kaos inom dem. De hade önskat ett möte med läkaren och även 

sjuksköterskan för ett samtal där de frågor som dykt upp hos deltagarna kunde lyftas. En 

deltagare upplevde att vissa saker nämns och lovas av vårdpersonal, men sedan hände inte så 

mycket mer. Det rann ut i sanden och blev bortglömt. I den utsatta situation som deltagaren 

upplevde sig befinna sig i var det inte något som denne orkade ta tag i och påpeka. 

 

Information om vård och operation 

Upplevelser av information 

Deltagarna hade en vilja att få mer information och ha fler personliga möten med sin läkare. 

De upplevde det som viktigt att information gavs i ett tidigt skede och att informatören tog sig 

tid och berättade. De hade även en förhoppning om ännu ett personligt möte med läkaren 

någon dag innan operationen. Deltagarna önskade starkt att man givit informationen om bland 

annat operationen i ett tidigare skede. Deltagarna menade också att kortare väntetid på 
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operation hade känts lugnare, då den långa väntan upplevdes som själsligt jobbig och 

ångestfylld. De beskrev väntan som att ”leva i ett vakuum” i väntan på ytterligare information 

och åtgärd. En deltagare upplevde att han hade önskat ett telefonsamtal så snart som möjligt 

med besked istället för att gå och vänta på datum för läkarbesök och få det muntliga beskedet. 

I övrigt ville de andra deltagarna ha ett personligt möte och inte ett telefonsamtal vid beskedet 

som gavs. 

Deltagarna anser att det är viktig att få veta, att ta del av informationen, men samtidigt uppges 

en rädsla av att ta del av ALL information. De deltagare som fick skriftlig information via 

broschyr säger sig inte minnas vad det stod i broschyren. De som ville ha skriftlig information 

för läsning vid tillfälle då de kände sig mottagliga och lugna, menade att den broschyr de fått 

är för ytlig och generaliserande. Det framkom under intervjuerna att deltagarna har fått 

information både muntligt och skriftligt om själva ingreppet, provtagning samt röntgen. Trots 

detta upplever de att de inte fått veta något, de anger även samtidigt att de fått så mycket 

information så de inte kommer ihåg något på grund av sin egen oro och rädsla. Däremot 

uppger samtliga deltagare att de ej fått någon information om hur det går till efter att de 

duschat på operationsdagens morgon och tills de blivit sövda. 

”… Jag fick ju ett informationshäfte, men det stod ju inget om hur själva operationen 

fungerar… tror jag. Jag ögnade bara igenom den lite snabbt. Det är svårt att ta till sig vet du. 

Jag hade ingen ro att läsa själv. Det hade varit bättre om jag fått gå igenom den tillsammans 

med någon som jobbar här… Men ingenting om vad som skulle hända innan operationen och 

så… när man kommer till avdelningen…”(8) 

Deltagarna upplevde att det mest var teknisk information som gavs. En känsla av att det var 

sjukvårdspersonalen som behövde få information, för att kunna utföra arbetet och det gavs för 

lite tillbaka till deltagaren. En deltagare uppger sig fått svarsbesked via telefon och detta 

upplevdes som mycket jobbigt då stöd från anhörig eller liknande saknades. Deltagarna 

uppger att de föredragit att ha en närstående med vid mottagande av det tuffa besked som 

cancer innebär.  

”… För mig var det ett svart kors, en dödsdom utan guds nåder, ååå behöva få det på 

telefon…”(4) 

Deltagarna uttalar en vilja och en känsla av att man vill veta hur mycket som skall göras under 

operation, hur man kommer att se ut och hur man kommer att må efter operationen. 
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Deltagarna uppger också att de förstår att det är svårt för en läkare att svara på helt och fullt, 

men de flesta har en föreställning/bild om vad som utförs på operationssalen. Trots 

förförståelsen menar deltagarna att mer information om vad som händer med dem nere på 

operationssalen vore önskvärt, framförallt vad som händer efter att narkosläkemedel givits. 

Känslan de upplever är att ”De gör väl det de måste”, men klart är att de funderade över 

varför vissa saker utförs och att de inte fått någon information om detta. Deltagarna upplevde 

att de inte hade någon som helst kontroll och inte kunde påverka vissa saker, utan det är 

sådant som ”måste” göras. Deltagarna utför vad de blir tillsagda att göra och det gäller 

framförallt den preoperativa duschen som utförs i hemmet, inför en operation. En deltagare 

hade tidigare erfarenhet av operationsdusch och upplevde att olika rutiner utfördes mellan 

sjukhusen, inför planerade operationer. Endast en deltagare upplevde att informationen var på 

dennes nivå. 

”… Jag tyckte att de var otroligt informativa på ett behagligt sätt… Lagom mycket. Jag kände 

mig väldigt omhuldad och välinformerad… jag fick mycket muntlig information med tid för 

frågor…”(7)  

En deltagare upplevde att han inte fått någon information överhuvudtaget, förutom röntgen 

och provsvar, men hade som förslag att man utformade en checklista som berör given 

information, som alla berörda i vårdkedjan har tillgång till så att alla kan se vilken typ av 

information som givits till patienten.  

”… Men en lista med information som bockades av så alla som jobbar kan se vad den här 

killen har fått veta… ja, då vet de vad som sagts… alla kanske tror att någon annan har 

berättat…”(6) 

Samtliga deltagare upplevde att de inte fått någon information om vad som skulle ske vid 

ankomst till operationsavdelningen, från sedering till uppvaknande. En av deltagarna hade lite 

kunskap om detta, då denne var sjukvårdserfaren. Deltagarna uppger en känsla av att känna 

sig utlämnade och i vissa fall till och med livrädda. Några av deltagarna uppger att de fått 

information av narkospersonal, men det gick så fort, så de minns inte informationen. De 

önskar att den informationen givits i ett tidigare skede i vårdförloppet. Detta för att minska 

ångest och rädsla inför operationen. Deltagarna upplevde också att de inte fått någon som 

helst information av operationssköterskan mer än att hon/han presenterat sig. Samtliga hade så 

här i efterhand en önskan om att även fått träffa operationssköterskan innan operationen, detta 

för att få information om vad som görs under narkos. Deltagarna upplevde det också som 
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svårt att veta vem som var vem och vem som gjorde vad, då alla bar likadana kläder. Några av 

deltagarna menade att det endast var narkospersonalen som informerade. Vad som skulle ske 

angående rutiner som operationssjuksköterskan utför gavs ingen information om.  

”… Det var jättemycket blåa människor där. Alla kom och presenterade sig och talade om att 

de skulle hjälpa till, men vem som var med på operationen, det har jag ingen aning om…”(4) 

”… När jag låg på bordet fick jag träffa operationssköterskan och den information jag fick 

var ju – ”Tjenare är du från xxx du? Det är jag också, jag är uppvuxen där jag”… ingenting 

annat, men hon som gjorde så jag somnade berättade ju allt och gjorde ett jättebra 

jobb…”(6) 

Upplevelser av pre-operativa rutiner 

Deltagare upplever att de fått viss information om de rutiner som görs inför varje kirurgiskt 

ingrepp, däribland provtagning, EKG, röntgen samt hur man utför den preoperativa duschen. 

Deltagarna upplevde att det borde ingå i rutinerna att de som skall opereras skall få någon 

form av lugnande läkemedel innan de åker till operationsavdelningen, för att på så sätt inte 

behöva känna sig så oroliga och rädda. Ingen av deltagarna hade fått någon information om de 

rutiner som utförs på operationsavdelningen som tillexempel att bli ”uppkopplad till apparatur 

med slangar och sladdar”, få syrgas på mask, få intravenösa läkemedel och att de eventuellt 

blir intuberade när de sover, att operationssjuksköterskan rakar huden/genitala vid behov, gör 

en steriltvätt samt draperar patienten i sterila dukar och lakan innan operationen startar. 

Deltagarna uppger att om de informerats om detta, hade de på så sätt blivit mer bekanta med 

miljön på operationsavdelningen och därmed kanske känt sig lite lugnare. 

Samtliga deltagare uppger att de fått god information om den preoperativa duschen samt 

varför det är så viktigt att den görs rätt och upprepade gånger. Några av deltagarna gjorde de 

preoperativa duscharna på kirurgisk vårdavdelning då de bodde en bit från Gävle och därför 

fick komma till avdelningen kvällen före operation. 

Oväntade händelser 

Upplevelser av integritet 

Många av deltagarna upplevde en känsla av kränkning i olika grader. Detta berodde i de flesta 

fall på brister i informationen, framförallt vad som skulle ske under narkosen när deltagarna 

var som mest utlämnade. Några av deltagarna menar att känslan av kränkning berodde på att 
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de inte informerats om att de skulle bli rakade på underlivet samt att en kateter skulle sättas. 

En av deltagarna uppger att ingen information givits om detta, men i och med tidigare 

erfarenheter kändes det inte som något konstigt, utan mer som något man måste gå igenom. 

En känsla av kränkning av integriteten är något som deltagarna anser sig ha upplevt. Alla 

påtalade att om information givits så förmodar de att den känslan inte skulle ha infunnit sig. 

Kanske mer som en känsla av obehag, men inte känslan av att integriteten kränkts.  

”… Det var ingen som berättade något om rakningen. Det såg jag senare… och tänkte… 

(deltagaren snyftar hörbart till och blir tyst en lång stund medans hon samlar sig)… det är 

bara min man som har fått se mig… och slangen sen… det var… usch!!! … om någon berättat 

så hade jag i alla fall vetat något… även om det känts jobbigt… men det måste ju göras, men 

ändå…”(8) 

Det framkom under intervjuerna hur oerhört viktigt det är för patienter att uppleva att de blir 

sedda, respekterade och hörda i en sårbar situation. Trots att deltagarna upplevde att det fanns 

brister i informationen och att vissa till och med kände sig kränkta på grund av detta, så 

upplevde samtliga att de blivit mycket empatisk bemötta samt att förståelsen finns för hur 

sårbara de upplever sig vara. Det fanns dock ett litet påpekande och det var att de av 

deltagarna som delade sal på vårdavdelningen hade önskat få information efteråt lite mer 

avskilt och inte när medpatienterna hörde. De önskemål, i olika utsträckningar, som 

deltagarna haft inför operationen upplever de alla att de fått gehör för. Några av deltagarna 

önskade sig frukost på sängen efter operationen och fick det, vilket fått dem att känna sig 

sedda och hörda. De menar att det behövs så lite av att få känna att någon faktiskt bryr sig om 

hur de har det. Deltagarna upplevde dock, trots känslan av att vara kränkt, att de blivit väl 

bemötta samt respekterade i en utsatt situation.  

Upplevelser av oförmedlade händelser 

Flertalet deltagare som blivit rakade och fått kateter upplevde det som en brist i 

informationsflödet om hur allt kommer att gå till vid operationen. För dem var det en oväntad 

händelse som i de flesta fall kom att betyda en del grubblerier om varför de var rakade. Det 

var inte något som någon av dem tog upp med vårdpersonalen efteråt, då det upplevdes som 

pinsamt. Men funderingarna gick i banor om vad de gjort därnere och varför. 
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”… Att jag var rakad märkte jag när jag vaknade… Att de skulle greja ner mot… bajan, det 

förstod jag väl, men att de skulle vara ner mot snoppen och greja eller vad de gjorde hade 

man ju ingen aning om…”(6) 

Några av deltagarna upplever att informationen innan operation varit otydlig. De uppfattade 

inte någon information angående de biverkningar och skada som kunde uppkomma av 

operationen i sig. För dessa handlar det främst om erektionsproblem som uppkommit efteråt. 

”… väldigt snabb på att säga att du kan ju få erektionsproblem, men det finns hjälpmedel… 

aldrig att operationen kunde skada… där vart jag lite förvånad…”(1) 

En annan deltagare hade fått problem med långdragna infektioner i operationsområdena. 

Deltagaren menar att det gick för lång tid innan denne förstod att det var något som inte var 

som det skulle. Om han fått information om eventuella komplikationer såsom infektioner och 

vilka tecken han skulle ha varit vaksam på, så kanske denne sluppit det långdragna förloppet 

och fått antibiotika tidigare.  Några deltagare uppger att det varit problem med att sitta 

ordentligt på grund av ömhet i de bakre regionerna. 

 

DISKUSSION 

Helhetsförståelse av resultatet 

Studien visar att deltagarna önskar mer information, samtidigt som informationen både är 

svårförståelig och kan vara svår att komma ihåg. Deltagarna önskar därför mer skriftlig 

information vid första besöket samt att informationen steg för steg gås igenom med läkare 

och/eller sjuksköterska. Många av deltagarna upplevde att information gavs för mycket per 

telefon, något som inte upplevdes positivt. Man önskade fler personliga möten, där det var 

önskvärt att någon anhörig deltog som stöd. Många av deltagarna hade ingen större erfarenhet 

av vården innan, så miljön var ny, något som måste tas i beaktande i mötet med patienter som 

möter vården på sjukhus. Diagnosen i sig skapade stor oro och rädsla hos alla patienter, att 

inte veta hur sjuk man var, hur det skulle bli efter operationen, vad slutsvaret skulle bli samt 

oro att sedan komma till operation. Operationsavdelningens miljö var för de flesta deltagarna 

ny, vilket i sin tur ledde till mer oro och stress. Ingen av deltagarna hade haft något personligt 

möte med operationssköterskan innan operationen, något som samtliga deltagare upplevde att 

det varit positivt om de fått gjort. Detta skulle ha skapat en större känsla av trygghet, genom 
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att veta vilka som skulle delta i omvårdnaden under operationen. Om ett preoperativ samtal 

förekommit mellan operationssjuksköterskan och patienten hade möjlighet givits att informera 

om vad som sker efter ankomst till operationsavdelningen, bland annat om steriltvätt, rakning, 

katetersättning och drapering.  

 

Resultatdiskussion 

Det kirurgiska ingreppet upplevs av deltagarna som stressfyllt med reaktioner som oro och 

rädsla. Något som visar sig med både fysiska och psykiska reaktioner, detta kan bero på att 

kroppens integritet hotas. Detta är något som även Holm och Hansen (2000) belyser. 

Patienten upplever sig ha lite kontroll över situationen och över resultatet. Fynden som gjorts i 

denna studie påtalas också av Holm och Hansen (2000) då flera av deltagarna upplevde 

integriteten som kränkt, mycket på grund av att de inte hade någon egenkontroll och var i en 

sårbar situation. Dock ansåg de att det som gjordes var något som måste göras, men hade 

känts mindre kränkande om de blivit informerade. Widäng, Fridlund och Mårtensson (2008) 

menar att det krävs mod, att våga sätta gränser samt ha kontroll över sin personliga sfär för att 

bibehålla integriteten. Detta menar författarna till föreliggande studie att det kan vara svårt i 

en situation där man under narkos är mycket sårbar samt att det är sjukvårdspersonalen som 

skall bibehålla integriteten åt patienten i det läget. Vidare menar Widäng m.fl. (2008) dock att 

ibland flyttas gränserna för integriteten när så är nödvändigt. En operation kan i detta fall vara 

ett nödvändigt tillfälle att flytta gränserna, men då krävs att information ges till vederbörande, 

så att denne får chansen att begrunda och bearbeta informationen för att sedan flytta gränsen. 

Som nämnt ovan och i resultatet så brister sjukvården och sjuksköterskor i sin förmåga att se 

hela människan, därmed gör de inte sitt arbete i linje med vad som förväntas av en 

Legitimerad Sjuksköterska. I Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska menas att sjuksköterskans kompetens ska utgå från en värdegrund som vilar på 

en humanistisk människosyn (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan ska visa omsorg och 

respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet och att man tillvaratar patientens 

och/eller närståendes kunskaper och erfarenheter. Vidare anges i kompetensbeskrivningen att 

man som sjuksköterska ska visa öppenhet och respekt för olika värderingar och 

trosuppfattningar samt att utifrån patienternas och eller närståendes önskan eller behov kunna 

föra deras talan. 
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Enligt Eriksson (1994) skapas ett onödigt vårdlidande genom kränkning av patientens 

värdighet. Författarna till föreliggande studie menar att denna typ av vårdlidande har kunnat 

undvikas genom att patienterna fått information om den preoperativa processen. 

Den preoperativa informationen som deltagarna fick, gavs muntligt och skriftligt dels genom 

personligt besök till läkaren och/eller sjuksköterskan på mottagningen samt i en 

informationsbroschyr. Informationen som ges till patienter är en avvägningsfråga om hur 

mycket eller hur lite som patienten tar in av det som sägs. När informationen ges och var 

spelar också roll. Som personal upplever man att information ges, men uppfattas av patienter 

olika och bristfälligt. En norsk studie utförd av Manskow Eithun, Bendiksen, Ingebrigtsen och 

Solberg (2006) visar att bra preoperativ information ger högre kunskapsnivåer hos patienten. I 

motsats till vår studie att det ibland kan upplevas vara för mycket information, så har 

Manskow Eithun m.fl. (2006) noterat, att ju mer information patienten fick, desto mer mindes 

patienten av informationen. Patienterna som deltog i studien informerades om preoperativ 

förberedelse, ingreppet, samt postoperativ förlopp. Detta för att minska osäkerhet och stress 

hos patienten samt underlätta eftervården. Detta är ett viktigt uppdrag för sjuksköterskor, men 

samtidigt är det en svår balans att avgöra hur mycket eller lite information som behöver ges 

till en specifik patient. En patient som precis fått en diagnos kanske inte kan ta till sig den 

informationen som ges just då. Det kan därför vara svårt för sjukvårdspersonal att avgöra när 

det är som mest gynnsamt att ge information till en patient, för att patienten skall ta till sig 

informationen på ett adekvat sätt. I en studie utförd av Lilja, Rydén och Fridlund (1998) såg 

man att för mycket information orsakar osäkerhet och ängslan hos patienten.  

I vårt kvalitetssäkringsarbete berörde den preoperativa informationen förberedelse inför 

operation, själva ingreppet, förväntat postoperativt förlopp samt att det gavs möjlighet för 

patienten att ställa frågor. I studien utförd av Gilmartin och Wright (2008) noterades oro och 

rädslor kopplade till narkos och sövning, vilket inte alls nämndes av deltagarna i vår studie, 

utan mer en allmän oro och rädsla över att inte veta vad som sker. Vidare beskriver Gilmartin 

och Wright (2008) att detta berodde mest på rädslan att inte vakna efter narkosen. Det fanns 

även en rädsla att vakna upp under pågående operation. Något som togs upp med 

narkosläkaren, men som gick vidare utan åtgärd. Många uppgav sig inte kunna sova natten 

innan operation, något som man inte berättade för sjuksköterskan.  

En iakttagelse som författarna till föreliggande studie har gjort är att upplevelsen av oro och 

rädsla är starkt sammankopplad med att deltagarna upplever brister i den preoperativa 
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informationen. Att patienter upplever oro och rädsla är något, som för sjukvårdspersonalen 

kan vara svårt att uppmärksamma och tolka. Detta kan bero på att människor uttrycker oro 

och rädsla på olika sätt. Att deltagarna önskar mer information, samtidigt som de har svårt att 

minnas allt som sägs inför en operation kan bero på just denna typ av rädsla. De flesta av 

deltagarna hade önskat sig att informationen var mer grupperad i vad som skall hända innan 

operation, svar på prover och röntgen, vad som kommer att hända vid ankomst till 

operationsavdelningen och under operationen. Många av deltagarna upplevde också att från 

duschen på morgonen, fram till det är dags att åka ner till operation, så vet de inget om vad 

som kommer att hända. Där verkar det finnas en glipa i informationen. Sju av åtta deltagare 

upplevde det som att bara själva operationen var gjord, så skulle resten lösa sig, trots att tre av 

deltagarna drabbades av komplikationer efter operationen. Detta visar att det är främst under 

den preoperativa fasen som förbättringsarbete finns att göra. En deltagare har ett 

förslag/önskemål om att personalen bör använda någon form av checklista, om vilken 

information som givits till patienterna. 

Något som deltagarna i föreliggande studie nämner är att kontakten med sjuksköterskan är 

viktig. De nämner att de hade en önskan om att fått träffa läkaren i större utsträckning än de 

fick göra. Det var i de flesta fall sjuksköterskan som givit den information som deltagarna 

upplevde som givande. De menade att läkaren gav prov- och röntgensvar samt informerade 

om vad som skulle tas bort, medan sjuksköterskan var den som gav information om 

exempelvis rutiner. Dock finns det brister i informationen. Detta speglas i en studie gjord av 

Sörlie, Busund, Sexton och Sörlie (2005) som  ville undersöka vilka faktorer som påverkar 

patienttillfredsställelsen efter olika elektiva kirurgiska ingrepp på tre kirurgiska avdelningar. 

Studien visade att patienterna upplever, efter vistelsen på den kirurgiska avdelningen, att 

kontakten med sjuksköterskor var den viktigaste. Den hade störst betydelse för 

tillfredsställelse av behandling och behandlingsinformationen. Den var mer viktig än 

läkarkontakten, trots att patienter har en önskan av mer kontakt med läkaren. Det som skapade 

oro och rädsla hos deltagarna var bland annat oro inför framtiden som upplevdes som okänd 

och hur de skulle komma att hantera situationen som uppkommit. Detta styrks av Rothrock 

(2007) som menar att preoperativ oro kan vara förknippad med hot mot patientens egen 

självbild, rädsla för att dö samt oro inför det okända. 
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Metoddiskussion 

Författarna valde att använda kvalitativ metod med intervjuer, då syftet med studien var att 

beskriva den enskilde deltagarens subjektiva upplevelser, tankar och känslor, vilket är den 

kvalitativa forskningens syfte (Polit & Beck, 2008).  

Intervjun delades in i fyra områden med öppna och övergripande frågor samt några direkta 

frågor, vilket ledde till att deltagarna kunde svara fritt och framföra sina känslor, åsikter och 

upplevelser. Genom förtydliganden och följdfrågor kunde missförstånd undvikas. Intervjuerna 

genomfördes så likvärdigt som möjligt för att kunna jämföra svaren som deltagarna givit och 

därmed få en överskådlig bild av de viktigaste likheterna och skillnaderna, för att på så sätt 

kunna generalisera. 

Genom att författarna inte har så stor vana att intervjua kan det ha begränsat förmågan att få 

deltagarna att utveckla sina svar och upplevelser. Det som dock kan ligga till fördel är att 

författarna har lång erfarenhet från yrkesområdet och vana att samtala med patienter. En 

annan aspekt som kan ha påverkat deltagarnas berättelser, är att vi var två personer 

närvarande, vilket kan ha lett till att deltagaren kände sig underlägsen. Trots detta uppfattade 

vi i samband med intervjun att deltagarna var avslappnade och uppriktiga med sina svar och 

berättelser. Ingen av deltagarna avstod från att svara på någon fråga eller gav uttryck för 

känsla av att det var för privat för att svara på, trots att de tidigare upplevt att det var ämnen 

som de inte kunnat ta upp med sjukvårdspersonalen. 

Författarna har arbetat med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) 

då det är en välstrukturerad och på ett enkelt sätt beskriver utförande av analysen. Genom att 

båda författarna läste alla intervjuerna vid upprepade tillfällen och diskuterat gemensamt har 

författarna försäkrat sig om att få med essensen i intervjuerna och samtidigt bevara de olika 

upplevelserna hos deltagarna. 

Studien hade som mål att utvärdera patienters upplevelse av den preoperativa processen som 

alla patienter måste genomgå inför operation. Detta mål uppfylldes. Urvalet av tillfrågade 

deltagare gjordes genom ett bekvämlighetsurval, där samtliga deltagare kontaktades via 

telefon, utifrån de utdrag ur patientregister som erhölls från Kirurgkliniken vid Gävle 

Sjukhus. Samtliga deltagare som kontaktades uppfyllde inklusionskriterierna och inget 

bortfall uppkom då samtliga uppringda tackade ja till deltagande. Intervjuerna gjordes med sju 

av åtta deltagare vid tidpunkten för återbesök, då de hunnit med att smälta lite av sina 
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upplevelser. Detta kan dock ha lett till att de även glömt vissa led i händelseförloppet. En av 

de åtta intervjuerna gjordes medan deltagaren fortfarande var inneliggande patient och kan 

därmed ha upplevt den preoperativa informationen annorlunda då det låg närmre i tid.  

 

Allmän diskussion 

Antonovsky (1991) menar att ju mer begripligt, hanterbart och meningsfullt en person 

upplever och uppfattar sitt liv, desto högre känsla av sammanhang (KASAM) har personen. 

Hög KASAM innebär att personen har förmåga att identifiera omfattningen av en påfrestande 

händelse och förstå dess dimensioner, att välja de resurser som är ändamålsenliga och känna 

meningsfullhet genom att se situationen som en utmaning att klara av. De tre komponenterna 

är nära sammanflätade. Meningsfullhet den viktigaste, för finns inte en hög känsla av 

meningsfullhet är det inte troligt att personen kan förstå eller hantera situationen. I 

föreliggande studie kan deltagarna, på grund av brister i informationen, ha tappat den del som 

innebär meningsfullhet. Detta kan ha lett till att de hade svårt att hantera situationen och att 

känslan av kränkning uppstod. Ett av de exempel som Eriksson (1994) nämner om 

vårdlidande är Kränkningar av patienters värdighet, den vanligast förekommande formen av 

vårdlidande och övriga former kan föras tillbaka till denna. Att kränka en persons värdighet 

innebär att frånta dennes möjligheter att helt och fullt vara människa. 

Sjuksköterskans främsta uppgift är inte att förändra graden av KASAM, utan att ha förståelse 

för att människor har olika förutsättningar och förmågor att hantera påfrestande situationer. 

(Antonovsky, 1991) 

 

Slutsats 

Deltagarna betonar vikten av mer information såväl muntlig som skriftlig. Detta stärker det 

personliga informationsmötet och kommunikationen vilket i sin tur leder till ökad trygghet 

och minskad oro. Om patienter får informationen från var och en av de yrkesgrupper som 

ansvarar för sin del av omvårdnaden, kan man göra den mer hanterbar för patienten. Detta för 

att respektive yrkesgrupp har för lite kunskap om vad den andre utför och informerar om. 

Hela detta arbete pekar på att upplevelsen av information är kärnan. Den omfattar upplevelse 

av oro, rädsla, trygghet, integritet samt hur patienten upplever sin sjukdom. Deltagarna 

upplevde att de fått för lite information, trots att de kunde uppge i stort sett hela proceduren. 
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Den del i informationen som deltagarna upplever fattas är information från 

operationssjuksköterskan och i vissa fall även narkossjuksköterskan. Författarna anser att 

ytterligare forskning bör göras på området för att stärka patientens trygghet inför en operation. 
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     Bilaga 1 

 

      

 

 

Godkännande 

Undertecknad tillförordnad klinikchef godkänner härmed att Anette Bengtsson och Carola 

Tegnér, Specialistsjuksköterskestuderande med inriktning mot operationssjukvård vid 

Mittuniversitetet i Sundsvall, genomför datainsamling inom ramen för vad som beskrivits i 

förfrågan om godkännande av studie. 

 

Gävle den      /    2012 

 

Namn 

 

___________________________________________________________________________ 

Titel/Verksamhet 
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      Bilaga 2 

 

 

     Sundsvall 2012-02-06 

 

Förfrågan om deltagande i intervju avseende patienters upplevelse av områden där 

informationsbrister kan finnas angående den pre-operativa informationen. 

Inom systematiskt förbättringsarbete som utförs inom sjukvården är det viktigt att ta hänsyn 

till patienters upplevelser, uppfattningar och önskemål. Därför tillfrågas Du om du vill deltaga 

i en utvärdering med syftet att studera/ utröna huruvida patienter som genomgår colorektal 

kirurgi, får den information de behöver samt att utröna vad som eventuellt utelämnas i 

information. Studien/utvärderingen genomförs i samverkan med kirurgavdelningarna vid 

Gävle Sjukhus och kommer att sammanställas i en rapport som kommer att ligga till grund för 

kirurgklinikens/sjukhusets förbättringsarbete. Vi genomför också utvärderingen som en del i 

vårt uppsatsarbete (avancerad nivå) i Specialistsjuksköterskeprogrammet för 

operationssjuksköterskor vid Mittuniversitetet i Sundsvall, där Mats Sjöling är vår handledare 

samt vetenskapligt ansvarig. 

Intervjuen, som spelas in, kommer att ta ca 30 – 60 minuter. 

Kirurgklinikens tillförordnade klinikchef Johan Hansson har medgivit tillstånd till studien 

samt försett oss med kontaktuppgifter till Er. Deltagandet är frivilligt och Du kan tacka nej till 

deltagande eller närhelst Du önskar avbryta deltagande utan att det påverkar Din eventuellt 

fortsatta vård. All korrespondens, material och kontakt behandlas konfidentiellt – vilket 

innebär att ingen utomstående har tillgång till informationen samt att resultaten kommer att 

presenteras på ett sätt så att ingen enskild individ kan identifieras. Efter att projektet är 

genomfört raderas ljudfiler samt alla eventuella personuppgifter som kan kopplas till dig som 

person.  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående projektansvariga: 

 

Handledare   Studerande Specialistsjuksköterskeprogrammet 

Kersti Hansson, xxx-xxxxx Anette Bengtsson, xxx-xxxxxx 

Mats Sjöling, xxx-xxxxxx  Carola Tegnér, xxx-xxxxxx 
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      Bilaga 3 

Frågeområden 

Bakgrund: Har du tidigare blivit opererad? (Ålder, kön) 

Känslor inför operation 

Vi: Nu är det en tid sedan du blev opererad,… Nu när du ser tillbaka: 

Skulle du vilja berätta litet om hur du kände dig inför operationen? Var du orolig? Hade du 

ångest? Vad hade du för förväntningar? 

Var det något angående detta som du pratade med personalen om? 

Upplevde du att personalen tog hänsyn till dina känslor om detta inför operationen? 

Förväntningar, önskemål och delaktighet i vård 

Vi: Var snäll och berätta litet om vilka förväntningar du hade inför operationen….. 

Hade du några specifika frågor eller önskemål inför operationen? 

På vilket sätt togs de i så fall emot av personalen? 

Information om vård och operation 

Vi: Kan du berätta litet om hur du fick information före operationen? (muntlig, skriftlig) 

Vad kommer du ihåg av innehållet i den information du fick? 

Vilka personer gav dig information? (Operationssk?) 

Blev du informerad om något som gäller hygien? Till exempel preoperativ dusch… 

huddesinfektion vid operation,… eventuell rakning/hårborttagning…? 

Kände du att det var viktigt för dig att få den informationen? 

Fanns det något område som du känner såhär i efterhand att du skulle velat ha mer 

information inom? 

Inom vilket område upplever du att det var/är viktigast att få information inom? 

Upplevelse av oväntade händelser 

Vi: Under din vårdtid före/efter operationen, har det inträffat några saker som har varit helt 

oväntat för dig? Vill du i så fall vara snäll att berätta mer om det? (Integritet m.m) 


