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Abstrakt 

Bakgrund: Vårdmiljön på operations- och intensivvårdsavdelningen är avancerad och 

högteknologisk. Att vara patient och behöva vårdas på sjukhus innebär att komma till en 

främmande miljö med risk att förlora kontroll över sig själv och behöva överlämnas till 

andra. Förhållandet mellan patient, vårdpersonal, närstående, teknik, omgivning samt 

omvärld anses vara avgörande för hur patienten kommer att uppleva vårdmiljön. 

 

Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av vårdmiljön på operations- och 

intensivvårdsavdelning. 

 

Metod: Systematisk litteraturstudie med induktiv och kvalitativ ansats. Analysen 

utfördes genom att syntetisera och summera innehållet i 17 kvalitativa primärstudier.  

 

Resultat: Resultatet består av 3 huvudteman och 8 underteman. Tema nr 1: Att vara 

patient i en främmande och teknisk vårdmiljö – patienternas förändrade upplevelser av 

sig själva, att befinna sig mellan fantasi och verklighet, att ha och inte ha kontroll över 

sin situation samt familjens betydelse för patienternas upplevelser.  

Tema nr 2: Patienternas upplevelse av rädsla – att vara rädd samt rädsla som ett hot mot 

existensen. Tema nr 3: Personalens betydelse för patienternas upplevelser – att vara väl 

eller icke väl omhändertagen samt att behandlas som subjekt eller objekt.   

 

Slutsats: Patienternas upplevelser av vårdmiljön på operations- och 

intensivvårdsavdelningen beskrevs som både positiva och negativa, betryggande och 

skrämmande men var framförallt individuella. Relationen med vårdpersonalen och att 

som patient känna sig väl omhändertagen samt att bli bemött och behandlad med 

respekt, där patientens integritet och individualitet låg till grund för vårdandet, var den 

viktigaste aspekten i patienternas möte med vården. 

 

Nyckelord 
 

Kirurgiska patienter, IVA-patienter, patienternas upplevelser, vårdmiljö, systematisk 

litteraturstudie, livsvärldsperspektiv  
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Abstract  

Background: The healthcare environment in the operation- and intensive care unit is 

advanced and high tech. Being a patient and to be cared for in hospitals means being in 

a strange environment with a risk of losing control over oneself and to be handed over 

to others. The relationship between patient, healthcare professionals, family, technique 

and surroundings is considered crucial for the patient´s experince of the healthcare 

environment.  

 

Aim: To describe patients´ experinces of the healthcare environment in the operation- 

and intensive care unit.  

 

Method: A systematic review with an inductive and qualitative approach. The analysis 

was performed by synthesizing and summarizing the content of 17 qualitative primary 

studies.  

 

Results: The results consists of 3 main themes and 8 subthemes. Theme no 1: To be 

patient in a foreign and technical helathcare environment – the patients´ changed 

experinces of themselves, to be between imagination and reality, to have or not have 

control over their situation and the importance of the family for the patient´s 

experiences. Theme no 2: Patients´ experience of fear – to be afraid and fear as a threat 

to existence. Theme no 3: The importance of the staff for the patient´s experinces – to 

be well or not well taken care of and to be treated as subject or object.  

 

Conclusion: Patient experiences of the healthcare environment in the operation- and 

intensive care unit were described as both positive and negative, both reassuring and 

scary but above all individual. The relationship with healthcare professionals, and to 

feel well taken care of, and to be treated with respect where the patient´s integrity and 

individuality formed the basis for the care was the most important aspect of the patient´s  

meeting with healthcare.  

 

Keywords 

Surgical patients, ICU-patients, patient experiences, healthcare environment, systematic 

review, life world perspectives
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1 Inledning 
  

År 2014 vårdades ca 822 000 personer inneliggande på sjukhus i Sverige, under 2016 

registrerades 1 494 000 slutenvårdstillfällen i Sverige (Socialstyrelsen, 2015; 

Socialstyrelsen, 2017). 

Människan interagerar ständigt med omgivningen och många patienter vistas i olika 

vårdmiljöer varje dag. 

Att vara patient på operationsavdelning och intensivvårdsavdelning [OP och IVA] kan 

vara skrämmande. Den högteknologiska miljön med många pågående aktiviteter och 

människor runt sig kan leda till att patienten befinner sig i en utsatt position med låg 

grad av autonomi och liten eller ingen möjlighet att bevara sin integritet (Fröjd, Larsson 

& Wallin, 2016). 

Patienten på OP och IVA är ofta ofrivilligt utlämnad i vårdpersonalens händer, vilket 

kan skapa olika upplevelser och känslor. Författarna har i denna studie intresserat sig för 

att beskriva hur patienter upplever vårdmiljön på operations- och 

intensivvårdsavdelning. 

 

2  Bakgrund  
 

2.1  Operations- och intensivvårdsavdelning 

Under krigen på 1800-talet gjordes stora framsteg inom vården. Florence Nightingale 

arbetade som operationssjuksköterska i England och i den sjuksköterskeskola hon 

grundade i London undervisade hon blivande sjuksköterskor i vård av sjuka samt i att 

assistera läkare vid operationer. Hon etablerade även särskilda avdelningar för mycket 

svårt sjuka patienter med ett behov av övervakning, vilket var starten på utvecklingen av 

intensivvård (Lindwall & von Post 2008; Larsson & Rubertsson, 2016). Det var på 

1950-talet under polioepidemierna som intensivvårdsavdelningar inrättades både 

utomlands och i Sverige. Intensivvårdsavdelningen idag erbjuder akut och kritiskt sjuka 

patienter en mycket högspecialiserad och högteknologisk vård som består av 

diagnostisering, monitorering och behandling av reversibel eller irreversibel svikt i ett 

eller flera organsystem. Intensivvård innebär allt från att tillgodose patientens basala 

behov till att ge avancerad omvårdnad och medicinsk behandling samt stödja 

närstående. Den tekniska utrustningen ska ses som ett hjälpmedel för att bidra till ökad 

säkerhet för patienten, samt underlätta patientens behandling. Målet förutom att 

tillfriskna är att det mänskliga perspektivet upprätthålls och patientens psykosociala 

behov tillgodoses (Stubberud, 2013a). Operationsavdelningen är en avdelning med 

avancerad teknologi, där operationer och undersökningar av patienter som är påverkade 

av sjukdom genomförs med minsta möjliga risk för patienten. Den högteknologiska 

vårdmiljön på operationssalar innefattar medicintekniska produkter såsom apparater och 

material som används vid patienternas operationer. Perioperativ omvårdnad innebär allt 

från akuta situationer, planerade ingrepp och operationer inom dagkirurgi. Den 

perioperativa omvårdnaden omfattar patienter i skilda åldrar samt deras närstående och 

patienterna ska ges individualiserad vård och omvårdnad (Bäckström, 2012; Brekken & 

Mycklestuhl Dåvoy, 2012).  
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2.2  Vårdmiljö  

Florence Nightingale menade redan på 1800-talet att miljön hade betydelse för 

patientens välbefinnande och tillfrisknande. Miljön skulle vara vacker, omväxlande med 

utsikt över naturen. Hon menade att patienter påverkas av till exempel färg och ljus, 

men även av närhet och interaktion mellan sjuksköterska och patient (Wijk, 2014). 

Termen vårdmiljö består av två delar, vård och miljö (Bergbom, 2014). 

 

2.2.1  Vård  

Vård och vårdande kan beskrivas som att bry sig om, uppmuntra, skydda, sköta samt 

vakta. Vårdens uppgift är att skydda patienten mot komplikationer och skador, skydda 

patientens liv, främja hälsa och värdighet. Vården ska vara läkande, stimulerande och 

uppmuntrande. Den ska underlätta familjens närvaro och skapa möjlighet för patienten 

att bibehålla en känsla av kontroll (Bergbom, 2014). Även Almerud Österberg och 

Nordgren (2012) skiljer på vård och vårdande. Vård utgår från ett medicinskt och 

biologiskt perspektiv medan vårdande är ett vårdvetenskapligt begrepp och sätter 

patienten i fokus. I ett professionellt vårdande inkluderas vårdarnas vårdvetenskapliga 

och medicinska kunskaper och båda perspektiven behöver samverka för patientens 

bästa. Vårdandets utgångspunkt är vårdrelationen. Vårdrelationen är sedan grunden i 

vårdprocessen där vårdare och patient behandlar varandra med respekt. De menar vidare 

att vårdrelationen alltid är ojämn eftersom patienten är sårbar, i en utsatt situation och 

beroende av vårdaren. Ett vårdlidande uppstår om vårdrelationen blir misslyckad 

(Almerud Österberg & Nordgren, 2012). Målet med en vårdrelation mellan patient och 

vårdare är att lindra patientens lidande samt främja välbefinnande och hälsa (Bremer & 

Wirenklint Sundström, 2014).  

 

2.2.2  Miljö 

Miljön kan beskrivas på många olika sätt, beroende på vilken vetenskap som studerar 

begreppet miljö. Begreppets diffusa beskrivning kan leda till missförstånd och 

förminska innebörden. Dock har miljöbegreppet ändrats och utvecklats mot en djupare 

innebörd, med flera olika dimensioner, där människan i sin miljö ses ur ett holistiskt 

perspektiv. De olika dimensionerna visar att miljön är allt runt omkring människan. 

Omgivningen är det som finns i närheten och som har förhållande till omvärlden, den 

kontexten som människan lever i. Omvärlden är den värld och verklighet som finns runt 

människan i sammanhanget som hon befinner sig i. Atmosfären är det klimat i 

omgivningen som är fyllt av en stämning, som gör att människan trivs eller inte trivs 

och som har en inverkan på hur förhållanden kan utvecklas. Förhållanden innebär en 

relation och situation där närhet, hänsyn och uppförande har betydelse för människan. 

Människan är huvudperson och finns i miljöns centrum. Miljön består av omvårdnadens 

kontext och individens existens, det pågår ständigt ett samspel och samverkan mellan 

människan och miljön (Ylikangas, 2016). 

 

Miljön ur ett vårdvetenskapligt perspektiv beskrivs som både fysisk och icke fysisk. 

Fysisk vårdmiljö omfattar bland annat utrustning, instrument, belysning, ljud, 

temperatur, samt rummet som patienten befinner sig i (Meriläinen, Kyngäs & Ala-

Kokko, 2010; Bergbom, 2014). Den fysiska miljöns utformning kan ha stor betydelse 

för patienternas återhämtning (Ylikangas, 2016). Den psykosociala miljön består av 

bland annat relationer, attityder, tillgång till information, kommunikation, vårdpersonal, 

anhöriga, andra patienter, omvårdnad, omvärld, samt möjligheten till samvaro och 

privatliv (Meriläinen et al., 2010; Bergbom, 2014; Ylikangas, 2016). I den sociala 
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miljön läggs tonvikten på en god relation och närhet mellan vårdpersonal och patient 

(Ylikangas, 2016). 

Även Florence Nightingale menade att miljön innefattar både fysiska, psykiska och 

sociala dimensioner. Den fysiska miljön handlade om värme, ventilation, ren luft men 

även att ljud och ljus hade betydelse för patienters hälsa. Psykisk och social miljö 

beskrevs som personlig hygien, vacker omgivning samt hoppingivande samtal och råd 

(Bergbom, 2014). Den symboliska och andliga miljön beskriver människans 

värderingar, idéer, kunskap, kultur och tro. Även skrivna och oskrivna regler, lagar och 

förväntningar inkluderas i den symboliska miljön. När en människa blir inlagd på 

sjukhus har miljön stor påverkan på hennes upplevelse av hälsa och välbefinnande. 

Miljön kan skapa känsla av både trygghet och otrygghet. Det kan vara utmanande att 

lära sig att tolka och förstå den nya omgivningen. Förhållandena mellan patient, 

vårdpersonal, närstående, teknik, miljöns atmosfär, omgivning och omvärld anses vara 

avgörande för om patienten kommer att uppleva miljön som vårdande eller icke 

vårdande (Ylikangas, 2016). 

 

I denna studie omfattar vårdmiljö det som patienter upplever, från den stunden patienten 

kommer in på operationsavdelningen tills patienten lämnar operationsavdelningen, eller 

från den stunden patienten anländer till intensivvårdsavdelningen tills patienten lämnar 

intensivvårdsavdelningen.  

 

Vårdmiljön på både OP och IVA är avancerad och högteknologisk, med starkt 

artificiellt ljus, hög ljudnivå bestående av bland annat pipande ljud och larm från olika 

medicintekniska utrustningar, sökare samt telefoner (Liu & Tan, 2000; Olausson, 

Ekeberg & Lindahl, 2012; Chivukula, Hariharan, Rana, Thomas & Andrew, 2017). 

Operationsavdelningen är ett slutet och avskärmat område, skilt från övrig aktivitet på 

sjukhuset, där miljön utöver starkt artificiellt ljus även kan vara ett kallt, mörkt rum med 

desinfekterade och sterila ytor (Mitchell, 2008; Brekken & Mycklestul Dåvoy, 2012; 

Akyüz & Erdemir, 2013). En vanlig källa till hög ljudnivå på operationssalen är 

diskussioner mellan personalen (Liu et al., 2000). IVA-miljön där patienten är intuberad 

och bunden till sängen av diverse slangar kan liknas vid en tortyrsituation där patienten 

berövas på mat, sömn samt mänsklig kontakt (Dyer, 1995). Att vårdas på sjukhus 

innebär att patienten dels lämnar sin familj och sin vanliga omgivning men även att hon 

eller han kommer till en främmande miljö där det finns risk att den privata kroppen går 

förlorad och blir tillgänglig för andra, då ofta okända människor (Bergbom, 2014). All 

teknik är av sin natur ytlig (Almerud, Alapack, Fridlund & Ekebergh, 2007), den 

tekniska utrustningen är ett hjälpmedel som bland annat ger grafisk och numerisk 

information om patienten. Det är utmanande för vårdpersonal att hitta en balans mellan 

teknologi och mänsklig omvårdnad (Almerud, Alapack, Fridlund & Ekebergh, 2008). 

 

 
2.2.3 Att vara patient på OP och IVA  

Att vara patient i vårdmiljön på IVA innebär att patienter oftast på grund av svår eller 

livshotande sjukdom har behov av avancerad, kontinuerlig övervakning, diagnostik, 

behandling samt omvårdnad. Patientvården är inriktad på att ersätta, stödja och 

förebygga livsviktiga organfunktioner (Stubberud, 2013b; Fröjd et al. 2016). 

Vårdmiljön på IVA kan påverka patienternas återhämtning negativt, det kan ha en 

negativ effekt på fysiologiska parametrar och sömn (Ryherd, Waye & Ljungkvist, 2008; 

Li, Wang, Vivienne Wu, Liang & Tung, 2011). Det kan även innebära traumatiska 

situationer som leder till patienters oförmåga att kontrollera sina kroppsfunktioner och 

ett totalt beroende av andra (Ringdal, Johansson, Lundberg & Bergbom, 2006; 
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Fredriksen & Ringsberg, 2007; Samuelsson, Lundberg & Fridlund, 2007; Storli, 

Lindseth & Asplund, 2007).  

Patienter på IVA utsätts för olika, och många gånger obehagliga procedurer med många 

människor involverade i vården, såsom kontinuerliga bedömningar, täta provtagningar 

och röntgenundersökningar (Byrne & Heyman, 1997; Rotondi Armando et al., 2002). 

Flera faktorer beroende på patientens sjukdomstillstånd kräver oftast tillförsel av 

sederande och smärtstillande läkemedel (Gulbrandsen, 2013). Sedering och sömnens 

djup kan påverka patientens upplevelse av vad som sker runt omkring. 

Förvirringstillstånd (intensivvårdsdelirium) och mardrömmar är ganska vanligt 

förekommande vilket kan leda till att patienten förlorar orientering till tid och rum 

(McKinley, Nagy, Stein-Parbury, Bramwell & Hudson, 2002). Den naturliga sömnen är 

ofta störd på grund av yttre faktorer såsom starka ljud, aktivitet, ljus, temperatur, 

monotoni, obehag och smärta (Parker, 1995). Patientens kommunikationsförmåga kan 

utgöra ett problem eftersom patienten ofta i större eller mindre utsträckning på grund av 

medvetslöshet, sedering eller intubering inte kan göra sig förstådd verbalt och kan ha 

svårt att förstå vad som händer runt omkring. För att försöka förstå patienterna måste 

personalen tolka patienternas reaktioner, kroppsspråk eller läsa på läpparna 

(Hafsteindóttir, 1996; Elliot & Wright, 1999).  

 

Att vara patient i vårdmiljön på OP innebär för många patienter att situationen är 

livshotande, instabil och oöverskådlig. Patienterna kan befinna sig i tillstånd av hot mot 

liv, mot hälsa samt mot välbefinnande. De har en liten, och ibland saknar helt möjlighet 

att klara av situationen på egen hand. Det kan innebära att deras behov och resurser 

snabbt förändras och att de saknar möjlighet att förbereda sig. Situationen kan präglas 

av både fysiska och psykiska reaktioner. Hur patienten upplever den perioperativa fasen 

kan ha stor betydelse i det postoperativa förloppet (Hansen, 2012). Vårdmiljön på OP 

kan innebära att patienter dels känner sig trygga där, men andra blir skrämda och osäkra 

i miljön (Hankela & Kiikkala, 1996).  

 

3  Teoretisk referensram 
 

3.1  Livsvärld 

Livsvärlden består av de erfarenheter och upplevelser som varje människa bär med sig, 

det handlar om hur var och en erfar och upplever världen.  

Livsvärlden är unik för varje människa men delas till viss del med andra.  

Ur ett livsvärldsperspektiv ska människans levda kropp ses som något subjektivt och 

kan inte avgränsas som fysisk, psykisk eller existentiell. Den levda kroppen är ständigt i 

samspel med andra i omgivningen. Att vara patient innebär bland annat att gå in i ett 

nytt sammanhang, där miljön, handlingar och förhållningssätt skiljer sig från den 

vanliga tillvaron (Arman, Dahlberg & Ekebergh, 2016). Utifrån det vårdvetenskapliga 

patientperspektivet ska patienten ses som medelpunkt i vårdandet (Dahlberg & 

Segersten, 2016).  

I ett livsvärldsperspektiv ska patienten ses som expert på sin situation, sin hälsa, sin 

sjukdom och sitt lidande (Arman et al., 2016). Även om patienter inte har det 

professionella expertkunnande som vårdpersonal anses ha, så är det patienter som är 

experter på sig själva och det är bara patienten som individ som kan veta hur det är just 

för honom eller henne (Dahlberg & Segersten, 2016). Livsvärldsperspektivet som grund 

i vårdandet kräver ett öppet, ett så förutsättningslöst, samt så följsamt förhållningssätt 

som möjligt där patientens värld ses och bekräftas. Det är viktigt att vårdpersonalen 

låter patienten lära vårdaren hur han eller hon upplever sin värld, samt försöker förstå 
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hur hälsa, sjukdom, lidande och vårdande upplevs av och påverkar den enskilda 

patienten. Som vårdpersonal är det viktigt att hitta en balans mellan sina tidigare 

erfarenheter och kunskaper och försöka förstå något nytt utifrån varje patients 

berättelse, för att lättare kunna hjälpa patienten i den situationen som han eller hon 

befinner sig i. Ett samspel där både vårdpersonalens och patientens kunskaper bejakas 

och respekteras bör eftersträvas (Dahlberg & Segersten, 2016). 

 

Med hänsyn till att människan är fri och unik och ska förstås ur sin egen situation och 

livsvärld, ansågs denna teoretiska referensram vara aktuell för studien.  

 

4  Problemformulering 
Operations och intensivvårdsavdelningar har sedan 1800-talet utvecklats och resulterat i 

att dagens patienter och vårdpersonal befinner sig i en högspecialiserad och 

högteknologisk vårdmiljö. Begreppet vårdmiljö i denna studie innefattar många olika 

dimensioner. Det kan vara en fysisk plats, det kan vara psykiskt välbefinnande eller 

illabefinnande men även den psykosociala interaktionen med vårdpersonal samt 

anhöriga eller andra. Den symboliska och andliga miljön består av människans 

värderingar och tro. Vårdandet ska sätta patienten i fokus och vårdens uppgift är att 

skydda patienterna mot komplikationer och skador samt att främja patienternas hälsa 

och värdighet.  

Utifrån livsvärldsperspektivet ska patienterna med sina personliga erfarenheter och 

upplevelser vara medelpunkten i vårdandet. Vårdpersonal och patient ska kunna mötas i 

det nya sammanhanget där patienten ska ses som expert på sin situation och där 

vårdpersonalen ska besitta ett professionellt expertkunnande. Att vara patient oavsett 

sammanhang innebär oftast att utsättas för fysiska och psykiska påfrestningar, som 

patienter kanske inte alltid delar med sig av till vårdpersonalen. Patientens tillvaro 

rubbas och förmågan att hantera sin nya situation sätts på prov. Vårdmiljön som 

patienten befinner sig i ger olika förutsättningar till samspel. Att vara patient på OP och 

IVA innebär att vårdas i sjukhusets mest avancerade och tekniktäta miljö. Patienterna 

som vårdas på OP och IVA är ofta drabbade av svår sjukdom eller befinner sig i 

instabila och livshotande situationer. Patienterna på OP och IVA saknar ofta förmåga att 

kontrollera sin situation på egen hand och riskerar att bli totalt beroende av andra. 

Vårdmiljön på OP och IVA kan påverka patienterna negativt, både fysiskt och psykiskt. 

Läkemedel och sedering av olika grad kan påverka patienternas upplevelser av vad som 

sker runt omkring de. Det finns risk att vården i tekniktäta miljöer blir ytlig och att 

operationssjuksköterskan och intensivvårdssjuksköterskan har svårt att hitta balansen 

mellan teknologi och mänsklig omvårdnad.  

 

En ökad kunskap om hur patienter upplever vårdmiljön på OP och IVA behövs för att 

vården ska kunna utgå från patienternas upplevelser. En ökad kunskap har betydelse för 

den framtida rollen som specialistsjuksköterskor inom operations- och intensivvård. 

Denna studie kan även bidra med att ge professionen en samlad bild och ökad kunskap 

över problemområdet.  

 

Hur upplever patienter vårdmiljön på operations- och intensivvårdsavdelning? 

 

4.1  Syfte 

Att beskriva patienters uppleveser av vårdmiljön på operations- och 

intensivvårdsavdelning. 
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5  Metod 
 

För att besvara studiens syfte har författarna utfört en systematisk litteraturstudie med 

induktiv ansats. En systematisk litteraturstudie görs för att summera vad forskningen 

säger om en ställd forskningsfråga, det är en vetenskaplig metod att identifiera relevanta 

studier, bedöma studiernas kvalitet samt sammanfatta deras resultat (Bettany-Saltikov & 

McSherry, 2016). Den kvalitativa ansatsen eller designen har sina rötter inom historia, 

antropologi eller filosofi. Den handlar om att tolka och skapa förståelse och mening i 

hur människor upplever sin omvärld. Kvalitativ design präglas av ett induktivt tänkande 

(Forsberg & Wengström, 2016). Induktiv ansats är vanligt inom den kvalitativa 

forskningen, det innebär att kunskap nås och slutsatser dras genom att observera och 

analysera verkligheten utan att utgå från en på förhand vedertagen teori (Patel & 

Davidsson, 2011). 

 

Studiens epistemologiska grund är empirisk holistisk. Epistemologi är läran om 

kunskap, hur ny kunskap tas fram. Empirism handlar om erfarenheter. Det är 

erfarenheter, observationer eller iakttagande som är kunskapens grund. Holism innebär 

odelad och hel. I en holistisk helhetssyn kan helheten inte förstås genom att studera 

avgränsade delar av verkligheten (Åsberg, 2001). För att få en samlad kunskapsbild om 

och för att svara på syftet ansåg författarna till studien att en systematisk litteraturstudie 

med induktiv ansats, som bygger på kvalitativa empiriska primärstudier var en lämplig 

metod för denna studie.  

 

Artiklarna till bakgrunden har tagits fram via fritextsökning i databaserna CINAHL och 

PubMed, men även via kedjesökning (Rienecker & Stray Jørgensen, 2017).  

 

5.1  Urval och datainsamlingsmetod 

Den systematiska litteratursökningen har utförts enligt de steg som beskrivs av Bettany-

Saltikov & McSherry, (2016). De menar att en omfattande sökstrategi ligger till grund 

för kvaliteten i litteratursökningen, som i sin tur ligger till grund för kvaliteten på 

resultatet i den systematiska litteraturstudien. 

För att ställa en fokuserad och svarbar frågeställning användes modellen PEO 

(Population, Exposure, Outcome). Modellen lämpar sig att användas vid kvalitativa 

frågeställningar, och innebär att studiens syfte delas in i tre olika block (Bettany-

Saltikov & McSherry, 2016). Indelningen av syftet utifrån PEO blev:  

Population: Populationen som studerades var vuxna patienter på OP eller IVA.  

Exposure: Vårdmiljö. Patienterna skulle ha vårdats på OP eller IVA. 

Outcome: Patienternas upplevelse av vårdmiljön på OP eller IVA.  

 

Författarna har i de båda databaserna CINAHL och PubMed sökt på fritextord utifrån 

PEO, vilket är egna förslag på synonymer till de ord som syftet består av. I de första 

sökta 10-20 artiklarna på varje fritextord/synonym har databasernas egna ämnesord 

Major och Minor subjects samt MeSH-termer identifierats. I databasen PubMed där 

artiklarna presenteras i kronologisk ordning har valet sort by ”best match” gjorts, då 

artiklarna presenterade i kronologisk ordning är från 2018 och således saknar MeSH- 

termer. I CINAHL har funktionen tesaurus och subheadings använts för att identifiera 

databasens ämnesord.  
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För att skapa en så noggrann söksträng som möjligt inför den systematiska sökningen 

har ytterligare fritextord och ämnesord i samråd med en bibliotekarie från 

Linneúniversitetet identifierats. Flertalet provsökningar har genomförts mellan 180116 

– 180131. Söksträngen, innehållande alla fritextord och ämnesord med lämpliga 

trunkeringar och förkortningar under varje block i PEO skrevs på en rad och 

kombinerades med OR inom blocket och med AND mellan blocken. Sista steget i den 

systematiska sökningen var att kombinera de olika blocken (P+E+O) med AND.  

 

Olika begränsningar är tillgängliga på olika sätt i olika databaser. Följande 

exklusionskriterier har tagits fram. I CINAHL har artiklar äldre än tio år, artiklar som 

inte är peer- reviewed samt artiklar skrivna på annat språk än engelska exkluderats.  

I PubMed har artiklar äldre än tio år, artiklar som är skrivna på annat språk än engelska 

exkluderats samt Builder: Titel/Abstracts valts i fritextsökningen, efter inrådan från 

Linnéuniversitetets bibliotekarie. Inklusionskriteriet är kvalitativa artiklar med vuxna 

patienter som deltagare.  

Författarna hade ambitionen att sökningarna i de olika databaserna skulle bli så lika som 

möjligt. Under uppsatsens gång har dock syftet i samråd med handledaren vidgats från 

att tidigare vara patienters upplevelser av oro i vårdmiljön på OP och IVA till patienters 

upplevelser av vårdmiljö på OP och IVA. I samråd med bibliotekarie på 

Linneúniversitetet hade sökstrategin utökats för att passa det gamla syftet till att omfatta 

fyra block i PEO-modellen, det vill säga ett P- block, ett E-block och två O-block. O-

blocken bestod dels av ett block med ”patienters oro” och ett block med ”patienters 

upplevelser”. Sökningen på fyra block i CINAHL gav en bra träfflista medan sökningen 

på fyra block i PubMed enbart resulterade i sex artiklar. Författarna valde då att plocka 

bort blocket med ”patienters oro” och i PubMed söka på tre block, vilket resulterade i en 

bredare sökning med 497 träffar. Detta innebar att författarna har bearbetat den bredare 

träfflistan manuellt. 

Sökschema presenteras under bilaga sökmatris, CINAHL och PubMed. Den 

systematiska litteratursökningen resulterade i sammanlagt 660 träffar, 497 i PubMed 

samt 163 träffar i CINAHL. Av dessa 660 lästa titlar har författarna valt ut 121 abstrakts 

som passade till syftet. Genomläsningen av 121 abstrakts resulterade i att 18 artiklar 

som passade syftet lästes i fulltext. En artikel var dubblett, de kvarvarande 17 artiklarna 

gick vidare till kvalitetsgranskningen.  

 

5.2 Kvalitetsgranskning  

Enligt Bettany Saltikov & McSherry (2016), är kvalitetsgranskningen av de artiklar som 

ingår i resultatet viktigt. Kvaliteten på konklusionerna i en systematisk litteraturstudie är 

helt avgörande av kvaliteten på de artiklar som ingår i litteraturstudien.  

De 17 artiklar som ingår i studiens resultat har bedömts vara av medelhög eller hög 

kvalitet utgående från mallen för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik – patientupplevelser enligt SBU (2014), se bilaga artikelmatris.  

Sex artiklar ansågs ha hög kvalitet, elva artiklar ansågs ha medelhög kvalitet. Alla 

artiklar som ingår i studiens resultat har kvalitetsgranskats av författarna gemensamt. 

 

5.3  Dataanalysmetod 

De 17 artiklar som klarade kvalitetsgranskningen analyserades enligt de steg som 

beskrivs av Bettany Saltikov & McSherry (2016), de menar att extraktionen av data är 

den mest utmanande aspekten av metoden.  

Steg 1: För att skaffa sig en uppfattning om innehållet i artiklarna lästes alla artiklar av 

båda författarna var och en för sig.  
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Steg 2: Författarna har var för sig identifierat patienternas upplevelser av vårdmiljön på 

OP och IVA i artiklarna.  

Steg 3: Extraktionen av text ur artiklarna som är relevant till syftet har utförts 

gemensamt.  

Steg 4: Den öppna kodningen av den extraherade texten har utförts gemensamt.  

Steg 5: Kategoriseringen och indelningen i huvudkategorier har utförts gemensamt. 

Steg 6: Huvudkategorierna har jämförts så att kategorier med liknande innehåll och 

innebörd har sammanfogats. Detta har utförts gemensamt. 

Steg 7: För att öka trovärdigheten i kategorierna har författarna fört en diskussion om 

kategoriernas innehåll och enats om eventuella förändringar.  

Steg 8: Artiklarnas resultatdel har lästs ytterligare en gång för att säkerställa att 

kategorier och huvudkategorier täcker de relevanta delarna i artiklarna.  

Steg 9: Analysen ovan är utförd på en artikel i taget. 
 

 

Exempel på dataanalysmetod 

 
Datum 

 
Sida 

Rad 
/kolumn 

 
Extraherad text 

Öppen  
kodning 

 
Kategori 

Huvud 
kategori 

180217 

 

1507 29-32 vä 

kolumn 

Patienterna beskrev hur 

ssk kunde neutralisera 

deras oro genom att 

avleda uppmärksamhet 

från inre oro till yttre 

stimuli. Att få 

information i denna 

kontext var av betydelse.  

Sjuksköterskor kan 

neutralisera oro och 

avleda 

uppmärksamhet. 

Betydelsefullt med 

information.  

Att få 

infor-

mation och 

stöd. 

 

 

 

 

 

 

Personalens 

betydelse för 

patientens 

upplevelse 
 

 

1507 6-10 hö 

kolumn 

Kvaliteten på och 

karaktären av 

omvårdnadsteamet 

bidrog till positiva 

upplevelser hos 

patienterna… Att bli 

bemött som en människa 

från personalen 

uppskattades och 

upplevdes som att bli 

behandlad som en person 

snarare än ett namn på en 

lista.  

Kvaliteten på 

omvårdnadsteamet, 

att bli bemött som 

en människa var att 

behandlas som en 

person.  

Att bli 

bemött 

som en 

människa 

och 

behandlad 

som en 

person.  

 

 

1508 19-25 hö 

kolumn 

Vissa patienter läste 

ingen information 

(preop) och det var ett 

medvetet val, vissa 

patienter beskrev att 

valet att inte informera 

sig upplevdes som ett 

sätt att undvika oro.  

Vissa patienter 

valde att inte 

informera sig som 

ett sätt att undvika 

oro.  

Att inte 

informera 

sig var ett 

sätt att 

undvika 

oro.  

Patientens 

strategi för 

att hantera 

sin situation 

Hudson, F.B., Ogden, J., & Whiteley, M. S. (2015). A thematic analysis of experiences of varicose veins 

and minimally invasive surgery under local anasthesia 

 

 

 

 



  
 

9 

 

 

Exempel på dataanalysmetod 

 

datum 

 

sida 

Rad 

/kolumn 

Extraherad 

data 

Öppen 

kodning 

 

kategori 

Huvud 

kategori 

180217 3389-

3390 

50-

56….. 

hö 

kolumn 

Patienterna 

upplevde att de 

existentiella 

frågorna uppstod 

nattetid…..det ledde 

till osäkerhet och 

rädsla för 

döden….de var 

rädda att dö 

ensamma.   

Existentiella 

frågor leder till 

osäkerhet och 

rädsla för döden  

Att vara rädd 

för döden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett hot mot 

existensen  

 

3390 37-41  

Vä 

kolumn 

Att vara omgiven av 

den 

högteknologiska 

miljön gjorde 

patienten rädd för 

att något skulle gå 

fel som innebar att 

deras existens skulle 

hotas.  

Den 

högteknologiska 

miljön gjorde 

patienten rädd 

Att vara rädd 

 

 

3390 51-54 

vä 

kolumn 

Patienterna 

upplevde att 

vårdpersonalen var 

där för att ta hand 

om deras behov 

samt att främja 

deras välbefinnande.  

Vårdpersonalen 

var där och tog 

hand om deras 

behov och 

främjade 

välbefinnande  

Att bli väl 

omhändertagen  

Personalens 

betydelse för 

patientens 

upplevelse 

da Cruz Silva Patacas de Castro, C. M., & Rebelo Botelho, M.A. (2017). The experience of the persons 

with critical condition hospitalized in an intensive care unit  

 

5.4  Forskningsetiska överväganden  

Enligt Forsberg och Wengström (2016), bör etiska överväganden i systematiska 

litteraturstudier göras gällande artiklarnas urval och presentation av resultat. I 

kvalitetsgranskningen av studiens artiklar ingår en bedömning om artiklarna är etiskt 

granskade och vid behov godkända av etiska kommittéer. Undersökningsfältet som 

ingår i en systematisk litteraturstudie är redan undersökt, men det är av vikt att de 

studier som ingår har fått tillstånd av etiska kommittéer eller att andra etiska 

överväganden har gjorts. Alla artiklar som ingår i litteraturstudien ska redovisas. Enligt 

Patel & Davidson, (2011), är målet för forskningsarbetet att kunskapen håller hög 

kvalitet och är så trovärdig som möjligt. Enligt SBU (2017a), ska alla patienter som 

deltar i olika studier ha fått adekvat information om studien och gett sitt samtycke till att 

delta.  
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6  Resultat  
Resultatet presenteras i tre huvudteman och åtta underteman.  

 

6.1  Att vara patient i en främmande och teknisk vårdmiljö 

Temat att vara patient i en främmande och teknisk vårdmiljö delas upp i följande fyra 

underteman: patienternas förändrade upplevelse av sig själva, att befinna sig mellan 

fantasi och verklighet, att ha och inte ha kontroll över sin situation samt familjens 

betydelse för patienternas upplevelse. I temat ingår både patienter från OP och IVA.  

Analysen visar att patienternas beskrivningar av den tekniktäta vårdmiljön på OP och 

IVA ofta skiljer sig åt, medan de känslor som väcks av att vara svårt sjuk och befinna 

sig i de olika vårdmiljöerna kunde vara snarlika.  

 

Att vara patient i en främmande och teknisk vårdmiljö på IVA kunde innebära att vakna 

upp i en helt ny och fientlig miljö med ovanligt ljud, lukt och ljus (Johansson, Bergbom 

& Lindahl, 2012), omgiven av olika apparater med främmande människor som sprang 

in och ut från rummet. Det beskrevs som stressande (Samuelson, 2011; da Silva Abrao, 

dos Santos, de Araujo de Oliveira & da Costa, 2014). Ibland kunde patienterna söka 

efter ledtrådar i omgivningen för att förstå var de kunde befinna sig (Samuelson, 2011; 

Whitenhorne, Gaudine, Meadus & Solberg, 2015; da Cruz Silva Patacas de Castro & 

Rebelo Botelho, 2017). 

 

…det var aldrig tyst, varje minut uppstod oväntade ljud från oväntade håll, vilket gjorde 

att det var svårt att slappna av eller sova. 
   Johansson et al. (2012) sid 112, hö kolumn, rad 13-15 

 

Vissa patienter upplevde att ljudnivån var hög, pipet från apparater var stressande, att 

ljus och stark belysning var störande, andra ansåg att det var en naturlig del av 

vårdandet att bli störd och kände sig noggrant övervakade och trygga med det 

(Johansson et al. 2012; da Silva Abrao et al., 2014; Ding, Redeker, Pisani, Yaggi & 

Knauert, 2017; Dahle Olsen, Nester & Saetre Hansen, 2017).   

En del patienter upplevde svårigheter med att förstå kopplingen mellan omvårdnaden 

och den tekniska utrustningen (Amora Ascari, Neiss, Sartori, da Silva, Ascari & 

Bernadi Galli, 2013). Vissa påverkades negativt och kände sig fångade av att ständigt 

vara övervakade av monitorer och olika typer av maskiner. En tekniktät miljö var 

stressande och upplevdes av vissa som att utesluta möjligheten att som patient få delta, 

det var bara att acceptera situationen (Samuelson, 2011; Johansson et al., 2012; Stayt, 

Seers & Tutton, 2015). Andra patienter ansåg att tekniken var nödvändig för både 

omvårdnaden som utfördes och deras återhämtning, den var som en kompensation för 

deras icke fungerande kroppar och ingav hopp (Stayt et al., 2015). Att vara patient i en 

främmande och teknisk vårdmiljö på operationsavdelningen kunde innebära upplevelser 

av ljudet från hur olika instrument såsom borrar användes, ovan lukt samt att fixeras på 

operationsbordet i onaturliga och smärtsamma positioner (Palese, Skrap, Fachin, Visoli, 

& Zannini, 2008). 

Den främmande vårdmiljön, klädd enbart i patientkläder kunde av patienterna beskrivas 

som annorlunda och blottande att vistas i (Gilmartin & Wright, 2008). 

 

Många av männen och kvinnorna upplevde att det var en utmaning med ett könsblandat 

väntrum (på op)….patienten kände sig tvungen att sitta med korsade ben.  
  Gilmartin et al. (2008) sid 2422, vä kolumn, rad 6-8 ( nr 8) 



  
 

11 

 

Vissa dagkirurgiska patienter upplevde att det var jobbigt och obekvämt med långa 

väntetider på operationsavdelningen, de var inställda på att få en snabb service. Andra 

upplevde att själva processen gick alldeles för fort, de hann knappt vakna efter sina 

operationer innan det var dags att lämna sängen. Den dagkirurgiska avdelningen var ren 

och renlighet var väldigt viktigt för patienterna, det var en stor anledning att de föredrog 

dagkirurgi, de upplevde en minskad risk för att få infektioner (Mottram, 2011). 

 

 

6.1.1  Patienternas förändrade upplevelse av sig själva 

I detta undertema ingår patienter från både OP och IVA.  

Analysen visar att patienter i olika situationer kan känna sig annorlunda, de kan ha svårt 

att känna igen sig själva eller sitt beteende samt kan tvingas se på sig själva på ett nytt 

och främmande sätt. Den förändrade upplevelsen av sig själv kan innebära att det 

uppstår tankar och tvivel om vem man egentligen är som person, det kan innebära att 

tvingas bli helt beroende av andra människor.  

 

Patienterna beskrev att inte kunna röra sig som hotande (da Cruz Silva Patacas de 

Castro et al., 2017) och att kroppen kunde upplevas förändrad i samband med regional 

anestesi. En bedövad kroppsdel upplevdes kunna vara bortkopplad från övriga kroppen 

och degraderades till ett föremål som patienterna hade svårt att känna igen. Deras 

kroppar var inte längre hela utan delade i olika delar (Karlsson, Ekebergh, Larsson 

Mauléon & Almerud Österberg, 2012). 

 

Patienter upplevde att deras kroppar inte var deras egna….det är en främmande, 

instrumentaliserad kropp som var invaderad av teknologi, beroende av andra och 

utrustningen för att de mest basala männskliga behoven skulle kunna tillgodoses. Det är 

teknikens makt över den fysiska kroppen. 
da Cruz Silva Patacas de Castro et al. (2017) sid 3388, 

hö kolumn, rad 19-26 

 

Patienterna beskrev även svaghet, sårbarhet och frustration kopplat till en förändrad 

verbal kommunkationsförmåga när de var intuberade, det beskrevs som ett sätt att känna 

sig förlorad och sakna sitt unika själv (Klavestad Moen & Nåden, 2015; da Cruz Silva 

Patacas de Castro et al., 2017). När patienterna väl blev extuberade och återfick sin 

talförmåga upplevde de sig som hela igen (Samuelson, 2011; Klavestad Moen et al., 

2015). Patienternas förändrade upplevelser av sig själva kunde innebära att behöva hjälp 

med sina grundläggande behov. Att behöva utlämna sin kropp åt andra och få sin intima 

sfär kränkt upplevdes nedsättande och blev ett hot mot den personliga identiteten och 

integriteten (Klavestad Moen et al., 2015; da Cruz Silva Patacas de Castro et al., 2017). 

 

6.1.2  Att befinna sig mellan fantasi och verklighet 

I detta undertema ingår enbart patienter från IVA. 

Analysen visar att vårdtiden på IVA till viss del är något helt unikt, som patienterna på 

OP inte på något sätt har återgivit. Kombinationen av kritiska tillstånd i en främmande 

miljö, olika behandlingar och medicineringar tycks ge upphov till upplevelser av 

overklighet.   

 

Patienterna beskrev vårdtiden som en blandning mellan fantasi och verklighet, där de 

hade svårigheter att själva avgöra vad som var verkligt. Att befinna sig mellan vakenhet 

och dröm samt oförklarliga upplevelser (Whitenhorne et al., 2015; Dahle Olsen et al., 
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2017) och hallucinationer var förvirrande (Samuelson, 2011). Att erhålla sedering 

beskrevs som att befinna sig i en helt annan värld (Whitenhorne et al., 2015). 

 

Att vara kritiskt sjuk på IVA kan innebära att ljudet blir en del av patientens drömmar 

eller olika typer av overkliga upplevelser…att vara en del av dessa ”filmer” innebär att 

skifta mellan rädsla och trygghet…det är som att vara fången av okontrollerbart ljud. 
   Johansson et al. (2012) sid 113, vä kolumn, rad 31-44 

 

 

6.1.3  Att ha och inte ha kontroll över sin situation 

I detta undertema ingår patienter från både OP och IVA. 

Analysen visar att patienternas upplevelse av att ha och inte ha kontroll över sin 

situation kan relateras både till svår sjukdom, till annorlunda miljöer, till relationer med 

vårdpersonal men även innebära patienternas egna strategier för att klara av den nya 

situationen. Att inte ha kontroll kan vara svårt och skrämmande, medan upplevelsen av 

att ha kontroll ger styrka och självförtroende som hjälp i svåra situationer.  

  

Att patienterna bekantade sig med operationsinstrument genom att prata om de och 

benämna de med namn, var en strategi för att bekanta sig både med instrumenten men 

även med det främmande operationsrummet. Det gjorde att patienterna kände sig 

involverade. Patienter som skulle operera hjärntumörer i vaket tillstånd koncentrerade 

sig på vad personalen i salen gjorde, vilket var ett sätt att känna kontroll över sin 

situation (Palese et al., 2008). Ett annat sätt att ha kontroll beskrevs av patienterna som 

ett medvetet val att ta till sig eller inte ta till sig den preoperativa informationen. 

Strategin att inte informera sig beskrevs som ett sätt att skydda sig mot oro (McCloud, 

Harrington & King, 2013; Hudson, Ogden & Whiteley, 2015; Howie, Bambrough, 

Karabatsou & Fox, 2016). Genom att involveras i och av personalen få ansvar under sin 

egen operation skapades en känsla av kontroll för vissa patienter, andra patienter 

försökte att medvetet skärma av sig från upplevelsen i operationssalen, som ett skydd 

från själva upplevelsen (Howie et al., 2016). En strategi vissa patienter hade var att de 

valde att använda hörselskydd under operationen, som ett sätt att utesluta sig från själva 

situationen. För andra kunde användandet av hörselskydd innebära att utlämna sig i 

andras händer och på så sätt tappa kontrollen över situationen (Karlsson et al., 2012). 

 

Att vara patient i en högteknologisk miljö på OP (Karlsson et al., 2012) och IVA 

(Johansson et al., 2012) kunde dels beskrivas i form av trygghet och känsla av att ha full 

kontroll över sin situation och dels att överlämna sig helt till vårdpersonalen och 

uppleva känsla av att inte ha kontroll över sin situation (Johansson et al., 2012; Karlsson 

et al., 2012). Att inte veta vad som var fel, eller kunna ta hand om sig själv, beskrevs av 

patienterna som att tappa kontrollen (Samuelson, 2011). 

 

Kommunikationsproblem och förlust av tal upplevdes som extremt utmanande och 

väldigt frustrerande… att kunna kommunicera resulterade i en känsla av kontroll i en 

okontrollerbar värld. 
Dahle et al. (2017) sid 64, vä kolumn, rad 36-40 

 

Personalens auktoritära bedömningar om patienternas tillstånd kunde leda till att 

känslan av kontroll helt uteblev och att patienterna upplevde hjälplöshet (Johansson et 

al., 2012; Stayt et al., 2015). Ett begränsat synfält bakom draperingen och den utsträckta 

positioneringen på operationsbordet beskrevs av patienterna som att vara utsatt, 

oskyddad, att känna sig utlämnad med begränsade möjligheter att bestämma över sin 

kropp eller sin situation (Karlsson et al., 2012).   
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6.1.4  Familjens betydelse för patienternas upplevelser 

I detta undertema ingår patienter från både OP och IVA. 

Analysen visar att familjen har stor betydelse för patienternas upplevelser, familjen är 

en källa till glädje och en möjlighet att uppleva trygghet i en främmande vårdmiljö.  

 

Att patienter fick vara tillsammans med sin familj gjorde att de kunde känna sig mindre 

sjuka och utsatta (Johansson et al., 2012; da Silva Abrao et al., 2014; da Cruz Silva 

Patacas de Castro et al., 2017). Patienterna vände sig ofta till sina familjer för att hantera 

jobbiga känslor och stressande situationer (Palese et al., 2008). 

 

När patienterna rullades ut ur operationssalen och fick träffa sina familjemedlemmar 

upplevde de lättnad och kände att de återgick till något som var mer normalt 
   Palese et al. (2008) sid 170, hö kolumn, rad 46-49 

 

Patienterna beskrev frånvaron av familj och att vara borta från sitt hem och sina vanliga 

saker som påfrestande (da Cruz Silva Patacas de Castro et al., 2017). 

 

6.2  Patienternas upplevelse av rädsla  

Temat patienternas upplevelse av rädsla delas upp i följande två underteman: att vara 

rädd samt rädsla som ett hot mot existensen.  

Analysen visar att det finns skillnad på graden av rädsla. Ibland är rädslan kopplad till 

det som är okänt, det kan vara kopplat till både miljön och olika relationer till 

vårdpersonalen. Ibland är rädslan svår och kopplad till existentiella frågor, det kan 

handla om att vara rädd för att inte överleva.  

 
6.2.1  Att vara rädd  

I detta undertema ingår patienter från både OP och IVA. 

Att vara rädd kunde beskrivas av patienterna som att preoperativt få för detaljerad eller 

för mycket information (McCloud et al., 2013). Upplevelsen av att behöva opereras 

beskrevs som fysisk och emotionell rädsla (Amora Ascari et al., 2013). När patienterna 

hade en aktiv roll under sin operation kunde de ibland uppleva rädsla för att inte klara 

av situationen (Palese et al., 2008). Att vara ensam och sakna sin familj kunde likväl 

som att dela olika situationer med andra patienter upplevas skrämmande (Da Silva 

Abrao et al., 2014). Det var inte ovanligt att vårdmiljön på IVA innebar att patienterna 

låg intuberade, inte kunde röra sig eller prata och att de helt saknade tid- och 

rumsuppfattning. Detta skapade en hjälplöshet som beskrevs som skrämmande, 

(Samuelson, 2011; Johansson et al., 2012; Whitenhorne et al., 2015) ibland kunde 

patienten vara rädd på insidan, men lugn och tyst utåt sett (Johansson et al., 2012).  

Mardrömmar och hallucinationer kunde upplevas traumatiserande och vara skrämmande 

(Dahle Olsen et al., 2017), men även rädsla i sig kunde ha negativ inverkan på sömnen 

(Ding et al., 2017).  

 

6.2.2  Rädsla som ett hot mot existensen 

I detta undertema ingår patienter från både OP och IVA.  

En akut situation eller svår sjukdom kunde få livet att stanna upp, det beskrevs som ett 

tillstånd mellan liv och död, vilket kunde skapa känslor av djup tomhet (Samuelson, 

2011; da Cruz Silva Patacas de Castro et al., 2017). Frånvaron av familjen kunde 

innebära isolering, osäkerhet och rädsla för döden (da Silva Abrao et al., 2014). 
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Patienterna på op kunde beskriva fundamental rädsla, dels inför själva operationen 

(Amora Ascari et al., 2013), men även för att inte vakna ur narkosen (Gilmartin et al., 

2008). Craniotomipatienterna, som opererade hjärntumörer i vaket tillstånd, beskrev 

existentiell rädsla, som att någon mixtrade med deras hjärna, den hjärnan som gjorde de 

till den person som de var. Det upplevdes som ett hot mot livet (Howie et al., 2016).  

Den högteknologiska miljön på IVA gav rädsla för att något med den tekniska 

utrustningen skulle gå fel (da Cruz Silva Patacas de Castro et al., 2017), till exempel när 

patienten inte kunde andas själv och var rädd för att larmen från ventilatorn innebar att 

den skulle kunna stanna. Det gav en rädsla för att dö (Samuelson, 2011; Johansson et 

al., 2012).  

 

6.3  Personalens betydelse för patienternas upplevelser 

Temat personalens betydelse för patienternas upplevelse delas upp i följande två 

underteman: att vara väl eller icke väl omhändertagen samt att behandlas som subjekt 

eller objekt. Det här temat var återkommande i alla artiklar och analysen visar att det 

handlar om personalens förmåga att på olika sätt ge omvårdnad och skapa relationer så 

att patienter kan behålla sin värdighet. Det finns en stor skillnad mellan patienternas 

beskrivningar av att bli väl och icke väl omhändertagna och deras upplevelser av att 

behandlas som subjekt och objekt. Relationen till vårdpersonal och att bli bekräftad som 

person var mycket betydelsefullt för patienterna, det tycks vara den viktigaste aspekten i 

deras möte med vården. En aspekt som var viktigare än själva resultatet av den 

medicinska behandlingen eller operationen.  

 

6.3.1 Att vara väl eller icke väl omhändertagen  

I detta tema ingår patienter från både OP och IVA.  

Patienterna beskrev att vara väl omhändertagen som att ha en god kommunikation med 

och få tydlig information från sjuksköterskan gällande både den ovana miljön men även 

sitt aktuella tillstånd (Palese et al., 2008; Samuelson, 2011; Amora Ascali et al., 2013; 

McCloud et al., 2013; Whitehorne et al., 2015). Att bli omhändertagen och få sina 

individuella behov uppfyllda (Hudson et al., 2015; Klavestad Moen et al., 2015; da Cruz 

Silva Patacas de Castro et al., 2017) gav en känsla av trygghet.  

När relationen mellan patienterna och sjuksköterskorna var förtroendefull, när 

patienterna upplevde att sjuksköterskorna var fokuserade och närvarande i 

omvårdnaden, upplevde de sig som väl omhändertagna (Dahle Olsen et al., 2017). 

Fysisk och emotionell närhet till, beröring av (Whitehorne et al., 2015; Klavestad Moen 

et al., 2015; Howie et al., 2016) och ögonkontakt med sjuksköterskor beskrevs som 

betydelsefullt för patienten när de befann sig i utlämnande positioner (Karlsson et al., 

2012). Upplevelse av att vara noggrant övervakade (Ding et al., 2017), att vara 

skyddade (Karlsson et al., 2012), att känna att personalen hade allt under kontroll 

(Samuelson, 2011) var kopplat till att patienter upplevde förtroende för vårdpersonalen.  

Kontinuiteten av personal (Dahle Olsen et al., 2017), att sjuksköterskor uppträdde 

professionellt och inte visade några negativa miner i omvårdnaden av patienterna 

upplevdes positivt (Klavestad Moen et al., 2015).  

 

Övervägande del av temat består av positiva upplevelser och känslan av att vara väl 

omhändertagen men patienterna beskrev även att relationen till personal och deras 

omvårdnadshandlingar kunde skapa stress och oro (da Silva Abrao et al., 2014).  

När personalen inte lyckades att skapa en lugn vårdmiljö eller etablera kommunikation 

med patienter (da Silva Abrao et al., 2014), när patienterna inte fick sina individuella 

behov uppfyllda och när sjuksköterskor var fysiskt eller emotionellt frånvarande 
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skapades känslor av att inte vara väl omhändertagna (Dahle Olsen et al., 2017). 

Patienterna kände sig övergivna i den preoperativa väntan, långa väntetider  

(i väntrummet) och utebliven information från personalen var negativ (Gilmartin et al., 

2008). Ibland beskrev patienterna hur sjuksköterskorna kunde vara negativa, säga 

nedvärderande saker, uppträda ouppmärksamt och hantera de hårdhänt som ett sätt att 

bli dåligt omhändertagna (Samuelson, 2011).  

 

 

6.3.2 Att behandlas som subjekt eller objekt 

I detta tema ingår patienter från både OP och IVA. 

Det beskrevs av patienterna som avgörande att vårdpersonalen lyssnade och svarade, det 

innebar en skillnad i att vara synlig eller osynlig, att få vara i fokus men inte hindra 

vårdpersonalen i sitt arbete (Karlsson et al., 2012). Att bemötas och behandlas som en 

människa beskrevs som viktigt (da Silva Abrao et al., 2014; Hudson et al., 2015). Att 

alltid bli övertäckta under omvårdnadsarbetet gjorde att patienterna upplevde att deras 

personliga sfär respekterades (Klavestad Moen et al., 2015). Motsatsen, att få sin nakna 

kropp blottad under omvårdnadsarbetet och undersökningar upplevdes objektifierande 

och kränkande (Klavestad Moen et al., 2015; Dahle Olsen et al., 2017). 

 

…Läkarna kom in på rummet, gick fram till hans säng, tog bort täcket, tittade på hans 

sjuka, nakna kropp och gick iväg. Han kände sig som ett objekt och förödmjukad.  
   Klavestad Moen et al. (2015) sid 289 vä kolumn, rad 23 – 26 

 

Andra sätt att uppleva sig som ett objekt i vårdmiljön var bristen på relation till, 

kommunikation med, information från samt brist på engagemang från personalen (da 

Silva Abrao et al., 2014; Klavestad Moen et al., 2015; da Cruz Silva Patacas de Castro 

et al., 2017). När personalen var mer intresserade av tekniken som omgav patienterna 

och fokuserade på tekniska åtgärder framför mänskliga behov blev vården opersonlig 

(da Silva Abrao et al., 2014; Stayt et al., 2015). Patienterna önskade att bli sedda som en 

helhet och inte tolkade som ett objekt på en monitor (Karlsson et al., 2012).  

 

Patienterna beskrev en osynlig omvårdnad… omvårdnadshandlingen pågick omkring 

de men inte nödvändigtvis för de eller med dem.  
  Stayt et al. (2015).  Sid 2056 vä kolumn, rad 13-16  

 

Att höra fragment av samtal mellan vårdpersonal och medpatienter men inte få delta, 

samt att höra personalen prata och skratta och tro att de pratade om honom beskrevs av 

patienten som en känsla av osynlighet (Johansson et al., 2012). Vissa patienter beskrev 

att de under operationen kände sig som ett objekt som någon arbetade på (Howie et al., 

2016) eller som en grönsak på ett löpande band. När operationen var över hade 

personalen bråttom med att få patienterna ut från operationsavdelningen (Mottram, 

2011). En fysisk närhet till vårdpersonalen var inte en garanti för att känna sig väl 

omhändertagen. Känslor av avstånd, ensamhet och övergivenhet kunde upplevas trots 

den fysiska närheten till vårdpersonalen och gav en känsla av objektifiering (Karlsson et 

al., 2012). 
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7  Diskussion  
 

7.1  Metoddiskussion  

En systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats var enligt författarna till denna 

studie en lämplig metod. Den möjliggjorde ett strukturerat arbetssätt och besvarade 

studiens syfte att beskriva patienters upplevelser. Att uteslutande förutom 

kvalitetsgranskningen ha använt sig av metoden presenterad i Bettany Saltikov & 

McSherry (2016) anses ha underlättat processen och ger styrka till studien. Författarna 

till denna studie har arbetat i par vilket är ett sätt att minska bias samt att öka 

trovärdigheten i resultatet (Bettany Saltikov & McSherry, 2016).  

Enligt Bettany Saltikov & McSherry, (2016), är styrkan med en systematisk 

litteraturstudie att de kan användas som en slags genväg i evidensbaserade processer 

och arbeten, då den erbjuder en snabb åtkomst till evidensbaserad forskning. Den 

systematiska litteraturstudien underlättar både för tiden det skulle ta samt för arbetet det 

hade krävts för att hitta, värdera och syntetisera individuella studier. Den systematiska 

litteraturstudiens nackdelar är att den som all annan forskning kan vara dåligt utförd, 

oftast är det litteratursökningen som inte är tillräckligt noggrant gjord. Det öppnar upp 

en möjlighet att viktiga artiklar har missats i sökningen (Bettany Saltikov & McSherry, 

2016).  

En annan lämplig metod för att besvara studiens syfte om patienters upplevelser hade 

kunnat vara intervjustudie. 

 

7.1.1 Urval och datainsamlingsmetod  

Författarna till denna studie har dels enskilt, men även tillsammans med 

Linneúniversitetets bibliotekarie, ägnat mycket tid åt att göra olika provsökningar i två 

olika databaser, för att arbeta fram så många aktuella synonymer som möjligt till 

sökorden i PEO, vilket är ett sätt att begränsa bias i en systematisk litteraturstudie 

(Bettany Saltikov & McSherry, 2016).  

 

Författarna till denna studie anser att valet av två databaser har varit tillräckligt för att 

besvara syftet, men inser att valet av ytterligare databaser hade kunnat vara en styrka i 

studien. Litteratursökningen har utförts både via databasernas ämnestermer (MeSH-

termer och Major och Minor Subjects) samt fritextsökning, vilket är en styrka och ett 

sätt att försäkra sig om att sökningen blir omfattande, och både känslig och specifik på 

samma gång (Bettany Saltikov & McSherry, 2016). Sökorden i PEO har kombinerats 

genom de booelska termerna OR och AND. Valet att behålla sökningen på 3 respektive 

4 block i PEO i databaserna anses inte ha påverkat hur artiklarna i sökträffarna har valts 

ut mot syftet. Författarna till denna studie är medvetna om att det finns en uppenbar risk 

att trots att ett försök till omfattande och noggrann sökning har gjorts, har inte alla 

tillgängliga studier relaterat till studiens syfte hittats.   

Att använda sig av exklusionskriterier var enligt författarna till denna studie ett sätt att 

hantera en stor mängd artiklar på, men samtidigt en risk för att studien kan påverkas på 

olika sätt. Bias i systematiska litteraturstudier uppstår bland annat genom sättet som 

artiklar väljs ut på. Om enbart engelskspråkiga artiklar väljs ut finns en uppenbar risk 

med att artiklar på andra språk kan ha haft andra resultat (Bettany Saltikov & McSherry, 

2016). Författarna till denna studie är medvetna om att en språklig påverkan har 

introducerats i resultatet. För att göra sökningen så transparent och replikerbar som 

möjligt har en detaljerad sökmatris redovisats som bilaga.  
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Författarna till denna studie upplever att överförbarheten i kvalitativa studier generellt 

sett är svår, då målet ofta är att fånga enskilda personers unika upplevelser av ett 

fenomen. Att resultatet i denna studie bygger på artiklar från olika länder, Italien, 

England (5 st), Sverige (3 st), Australien, Brasilien (2 st), Canada, Norge (2 st), Portugal 

samt USA kan påverka överförbarheten av resultatet. Att författarna till de artiklar som 

ingår i studiens resultat har redovisat sitt urval (vuxna patienter), att alla artiklar har 

godkänts av etiska kommittéer, samt att deltagarna i flertalet artiklar har informerats om 

frivilligheten att delta, anonymitet och lämnat verbalt eller skriftligt samtycke att delta 

anses vara en styrka. Studiens resultat bekräftar att patienter har olika upplevelser av 

liknande fenomen (vårdmiljön), vilket gör det ännu svårare att avgöra om resultatet är 

överförbart. Delar av resultatet skulle kunna vara överförbart till vuxna patienter på 

andra operations- och intensivvårdsavdelningar, men det är viktigt att komma ihåg att 

andra patienter troligtvis även skulle ha haft andra upplevelser. 

   

7.1.2 Kvalitetsgranskning  

Bettany Saltikov & McSherry (2016) presenterar förslag på två engelska 

kvalitetsgranskningsmallar som kan användas. Författarna till denna studie har av 

bekvämlighetsskäl valt att använda SBU:s (2014) mall för kvalitetgranskning av studier 

med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser som redskap i 

kvalitetsgranskningen, då det är en redan beprövad mall som dessutom är skriven på 

svenska. Detta avsteg från metoden anser författarna till denna studie inte har påverkat 

studiens trovärdighet eller giltighet. Artiklarna i resultatet har bedömts ha medelhög 

eller hög kvalitet, att författarna till studien efter diskussioner har varit överens om detta 

ses som en styrka. Enligt Bettany Saltikov & McSherry, (2016) avgörs kvaliteten på 

slutsatserna från en systematisk litteraturstudie helt av kvaliteten på primärstudierna 

som resultatet byggs på.  

 

7.1.3 Dataanalysmetod  

Författarna till denna studie har gemensamt extraherat data från artiklarna, kodat, 

kategoriserat och sammanfört de kategorier som hör ihop, vilket ökar tillförlitligheten i 

kategorierna. I de fall där det har förekommit oklarheter över extraherandet, kodning 

eller kategorisering har författarna gått tillbaka till ursprungsartikeln för att inte riskera 

att missförstå innehållet. Under analysarbetet har författarna arbetat med en induktiv 

ansats, det vill säga att materialet som har extraherats sedan kodats och kategoriserats 

har fått forma huvudkategorier och detta anses vara en styrka. En av svårigheterna och 

riskerna med analysmetoden har enligt författarna till denna studie varit att allt för 

snabbt se mönster i kategoriseringen och på så sätt eventuellt ha missat alternativa 

huvudkategorier.  

I två av de 17 valda artiklarna har intervjuer utförts med både patienter, anhöriga och 

vårdpersonal. Resultatet i artiklarna har dock presenterats på ett tydligt och uppdelat sätt 

så att författarna till studien enbart har kunnat extrahera patienternas upplevelser.  
 
7.1.4 Författarnas förförståelse  

Författarnas tidigare erfarenheter, eventuella hypoteser och yrkesmässiga perspektiv 

kallas för förförståelse och kan påverka arbetets gång (SBU, 2017b). Författarna till 

denna studie har arbetat med en induktiv ansats, det vill säga låtit materialet forma 

kategorier och huvudkategorier som sedan presenterats i teman och underteman. Under 

analysarbetet har författarna till denna studie försökt ha en öppenhet så att resultatet inte 

skulle påverkas. Båda författarna har sedan tidigare arbetat många år som 

sjuksköterskor både på kirurgavdelning och på akutmottagning men har ingen 
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erfarenhet av hur patienter på OP och IVA kan uppleva vårdmiljön, och anser därför att 

studiens resultat är tillförlitligt.  

 

7.2 Resultatdiskussion  

 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av vårdmiljö på operations-

och intensivvårdsavdelningen. Resultatet visar att syftet har besvarats på ett 

innehållsrikt sätt.  

Resultatet i denna studie visar att patienterna upplevde vårdmiljön på olika sätt. Det 

kunde vara både positiva och negativa upplevelser. Att vissa patienter kände sig 

skrämda av, medan andra kände sig trygga i vårdmiljön bekräftas av Forsberg, Vikman, 

Wälivaara och Engström (2017), som menar att de flesta patienterna var nöjda med 

atmosfären på operationsavdelningen, medan andra beskrev operationsavdelningen som 

rörig, en industriell miljö med stressad personal. Även Johansson, Bergbom, Persson 

Waye, Ryherd och Lindahl (2012) beskriver att vissa patienter upplevde vårdmiljön på 

IVA som lugn och rogivande, medan andra tyckte den var skrämmande och störande. 

Positiva upplevelser skapade känslor av säkerhet hos patienten, negativa upplevelser 

skapade känslor av rädsla, hjälplöshet samt oro. Enligt Olausson, Lindahl och Ekebergh 

(2013) beskrevs vårdrummet på IVA dels som en plats för tortyr och död i samband 

med att patienterna befann sig mellan dröm och verklighet men även som en plats för 

förtroende och trygghet när interaktionen med personalen fungerade. Att patienter har 

olika upplevelser av vårdmiljön på OP och IVA anser författarna till denna studie visar 

på komplexiteten i begreppet vårdmiljö, att begreppet innefattar många olika 

dimensioner. Det är viktigt att vårdpersonalen är öppen för hur liknande vårdmiljö kan 

upplevas på helt olika sätt av patienterna.  

 

Resultatet i denna studie visar att personalens betydelse för patienternas upplevelser av 

vårdmiljön var återkommande och i många fall helt avgörande för patienternas 

upplevelser av att bli bekräftade och sedda som subjekt. Detta bekräftas av Mottram 

(2009) som menar att ett omhändertagande där patienter blev sedda som individer 

skapade känslor av trygghet och välbefinnande. Även Forsberg et al. (2017) menar att 

det var viktigt att mötet mellan personal och patient blev personligt och att personalen 

behandlade patienterna med respekt, visade engagemang samt uppmärksammade 

patienternas behov. Vidare menar Karlsson, Ekeberg, Larsson Mauléon och Almerud 

Österberg (2013) att patienterna ville bli sedda, att intraoperativ vård inte skulle utföras 

mekaniskt och rutinmässigt, utan med ett aktivt engagemang samt reflektion över 

individuella behov. Patienterna önskade fysisk närhet, ögonkontakt och kommunikation 

med personalen. Lindberg, Sivberg, Willman och Fagerström, (2015) bekräftar att 

personalens attityder kunde påverka om patienten kände sig bekräftad och unik. 

Patienterna önskade bli omhändertagna som individer och involverade i sin situation. 

Resultatet i denna studie visar att när patienterna blev väl omhändertagna och fick sina 

individuella behov uppfyllda ingav det en känsla av trygghet. Autonomiprincipen, som 

är ett exempel på en vårdetisk aspekt, handlar till stor del om självbestämmande och 

delaktighet. Enligt Lindberg et al. (2015) var en inbjudan till deltagande i sin egen vård 

högt uppskattad även av svårt sjuka patienter. Patienterna uppgav att det var avgörande 

dels för återhämtningen, men även för deras känsla av att ha kontroll över sin situation 

när de kunde fatta beslut om sin egen vård. De patienter som hade svårt att själva berätta 

om sina behov upplevde trygghet när personalen istället vände sig till deras anhöriga. 
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Resultatet i denna studie visar att patienter i olika situationer kunde känna sig 

annorlunda och hur deras kroppar upplevdes förändrade. De hade svårt att känna igen 

sig själva. Detta bekräftas av Olausson et al. (2013) som menar att förändringar i 

kroppsliga upplevelser leder till förändringar i personens livsvärld. Livsvärlden blir 

okänd för patienterna och deras trygga värld förändras. Enligt Arman et al. (2016) 

består livsvärlden av personers erfarenheter och upplevelser, den är unik för varje 

människa. Det är bara patienten själv som kan veta hur hälsa, sjukdom, lidande och 

vårdande upplevs. Dahlberg och Segersten, (2016) anser att livsvärden som grund i 

vårdandet innebär att personalen har ett öppet och följsamt förhållningssätt gentemot 

patienten. Relationen mellan vårdpersonal och patient ska bestå av ett samspel byggt på 

respekt. 

Tankar från livsvärlden kan enligt författarna till denna studie även knytas till studiens 

resultat om rädsla som ett hot mot existensen där patienterna beskrev att akuta 

situationer eller svåra sjukdomar kunde få livet så som patienterna hittills kände till att 

helt stanna upp. Det kunde även innebära upplevelser av att behandling eller operationer 

innebar att inte längre förbli den person som man en gång varit.  

 

Resultatet i denna studie visar tydligt att patienterna uttryckte ett önskemål att alltid få 

sina individuella behov tillgodosedda av vården och att relationen till vårdpersonalen 

var betydelsefull. Detta bekräftas av Ekman och Norberg (2013) och Fix, VanDeusen 

Lukas, Bolton, Hill, Mueller, LaVela och Bokhour (2017), som menar att en 

personcentrerad vård utgår från ett jämnlikt partnerskap mellan vårdare och patient. 

Enligt Olsson, Jakobsson Ung, Swedberg och Ekman, (2012) är utgångspunkten i 

personcentrerad vård att människor är och ska bemötas som fria, värdiga personer. Den 

personcentrerade vården innebär att vården går från en modell där patienten är ett 

passivt mål, mot en modell där patienten har en aktiv roll i vårdprocessen.  

Utifrån en samhällelig aspekt visar studier om personcentrerad vård enligt Ekman och 

Norberg, (2013) att vårdtiden kan minskas med 30-50 %, att personcentrerad vård kan 

medföra förbättrade ADL funktioner och leda till ett ökat välbefinnande för patienten. 

Personcentrerad vård kan även minska antalet återinläggningar på sjukhus.  

Författarna till denna studie anser att studiens resultat angående att patienternas 

upplevelser är individuella och att alla patienter har individuella behov tydligt visar på 

en krock med hur dagens sjukvård är organiserad. Strukturen i hälso-och sjukvården där 

uppdelningen i medicinska tillstånd och sjukdomar från olika organsystem är fortsatt 

dominerande medför stora utmaningar för personalen att kunna tillgodose patienternas 

individuella önskemål. Patienten som en person med unika erfarenheter riskerar att bli 

åsidosatt och därmed uppleva sig kränkt i den nuvarande hälso- och 

sjukvårdsorganisationen. Det är viktigt både ur ett samhällsekonomiskt, men framförallt 

humanistiskt perspektiv att patienternas önskemål om att bli delaktiga, lyssnade på och 

sedda som människor inom vården tas på allvar.  

 

 

7.3 Kliniska implikationer 

All personal oavsett profession på OP och IVA skulle kunna ha nytta av denna studie 

för att öka sin förståelse för hur patienter på operations-och intensivvårdsavdelning kan 

uppleva vårdmiljön. Sjuksköterskor på OP och IVA skulle kunna använda studiens 

resultat som ett stöd i mötet med patienterna, en påminnelse om att aktivt reflektera över 

sin dagliga arbetsmiljö utifrån patientens perspektiv. En systematisk litteraturstudie kan 

användas som en genväg till aktuell forskning. Denna studie skulle kunna användas i 

arbetet att organisera hälso-och sjukvården mot en mer personcentrerad vård.  
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7.4 Förslag på fortsatt forskning  

Författarna till studien har via sin litteratursökning upplevt stor skillnad framförallt i 

kvaliteten på forskningen som finns angående patienters upplevelser av vårdmiljö 

mellan OP och IVA. Forskningen om vårdmiljön på IVA upplevs vara mer innehållsrik 

än forskningen om vårdmiljön på OP. Förslag på fortsatt forskning är således ytterligare 

studier angående patienters upplevelser av vårdmiljö både på OP och på IVA, men 

framförallt på operation. Det skulle kunna vara av värde både för vårdpersonal och för 

patienter.  

 

 

7.5 Slutsats 

Patienternas upplevelser av vårdmiljön på operations- och intensivvårdsavdelningen 

beskrevs som både positiva och negativa, betryggande och skrämmande men var 

framförallt individuella. Relationen med vårdpersonalen och att som patient känna sig 

väl omhändertagen samt att bli bemött och behandlad med respekt, där patientens 

integritet och individualitet låg till grund för vårdandet, var den viktigaste aspekten i 

patienternas möte med vården.  
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nursing”) OR (MH ” 
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environment* OR 
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AND 
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8.3 Artikelmatris 

 

1.Samuelson, K. A.M (2011). Unpleasent and pleasent memories of intensive care in 

adult mechanically ventilated patients – Findings from 250 interviews.  

Land: Sverige  

 

Syfte: Att beskriva obehagliga och behagliga minnen från IVA -vistelsen hos vuxna 

patienter som hade varit mekanisk ventilerade. 

Urval: 250 vuxna patienter, 128 var män och 122 var kvinnor. 

Metod: Deskriptiv kvalitativ studie. Intervjustudie med användandet av två öppnande 

frågor. Data analyserades genom manifest innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman.  

Resultat: Resultatet består av tio kategorier, (fem från obehagliga och fem från 

behagliga minnen som stod i kontrast till varandra): fysisk stress och lindringen av 

fysisk stress, känslomässigt lidande och känslomässigt välbefinnande, perceptuellt 

lidande och perceptuellt välbefinnande, omgivningsrelaterad stress och 

omgivningsrelaterat välbefinnande,  stressgivande omvårdnad och omsorgsfull 

omvårdnad.  

Kvalitet enligt SBU–mall: Hög 

 

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

preoperative wait.  

Land: England 

 

Syfte: Att beskriva och tolka patienters upplevelse av dagkirurgi. 

Urval: 20 vuxna patienter, både män och kvinnor. 

Metod: Hermeneutisk fenomenologisk studie enligt Van Mannen. Ostrukturerade 

intervjuer med samma öppningsfråga. Dataanalysen genomförde med inspiration från 

Van Mannen.  

Resultat: Fyra teman relaterade till aspekter av patienters upplevelser av dagkirurgi: 

känslan av kontroll under förberedelser, att vara orolig, känslan av övergivenhet under 

den preoperativa väntetiden samt dynamiken i återhämtningen. Studien visar att 

majoriteten av patienterna kände sig övergivna under den preoperativa processen.  

Kvalitet enligt SBU- mall: medelhög  

 

 

3. Whitenhorne, K., Gaudine, A., Meadus, R., & Solberg, S. (2015). Lived Experience 

of the Intensive Care Unit for Patients Who Experienced Delirium.  

Land: Canada  

 

Syfte: Att förstå ”the lived experience” av intensivvård hos kritisk sjuka patienter som 

har haft delirium. 

Urval: 10 vuxna patienter, 7 män och 3 kvinnor.  

Metod: Hermeneutisk fenomenologi enligt Van Mannen med semistrukturerade 

intervjuer.  

Resultat: Resultatet visar 4 teman: ”jag kommer inte ihåg”, ”vilja att ta kontakt, försök 

att ställa allt tillrätta samt rädsla och osäkerhet.  

Kvalitet enligt SBU-mall: medelhög  

 

 

 



  
 

X 

 

 

4. Dahle Olsen, K., Nester, M., & Saetre Hansen , B. ( 2017). Evaluating the past to 

improve the future- a qualitative study of ICU patients´experiences. 

Land: Norge  

 

Syfte: Att undersöka hur vuxna patienter upplever sin IVA- vistelse, sin 

återhämtningsperiod och en informationsbroschyr. 

Urval: 29 vuxna patienter, 19 män och 10 kvinnor.  

Metod: Kvalitativ explorativ studie med semistrukturerade intervjuer. Kvalitativ 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman.  

Resultat: 2 huvudteman: att vara på en overklig, främmande resa samt att hitta balans 

mellan vem jag var och vem jag är. Patienternas minnen från IVA-vistelsen varierade. 

Vårdens kontinuitet och sjuksköterskans förmåga att se och värdera individuella 

skillnader framhävdes. Informationsbroschyren hjälpte patienterna att förstå att vad de 

gick igenom var normalt.   

Kvalitet enligt SBU-mall: medelhög 

 

5. Da Cruz Silva Patacas de Castro, C.M., & Rebelo Botehlo, M.A. (2017). The 

experience of the persons with critical condition hospitalized in an Intensive Care Unit.  

Land: Portugal  

 

Syfte: att beskriva upplevelser hos personer med kritiskt tillstånd på en IVA avdelning. 

Urval: 12 vuxna patienter, 9 kvinnor och 3 män.  

Metod: Kvalitativ studie med fenomenologisk deskriptiv design enligt Husserl och 

Giorgi.  Ostrukturerade djupintervjuer. 

Resultat: Resultatet visar 3 teman: känna sig fångad - förlusten av kontroll över 

kroppen, att pendla mellan liv och död samt behov av att känna sig säker/trygg.  

Kvalitet enligt SBU -mall: Medelhög.  

 

6. Ding, Q., Redeker, N.S., Pisani M.A., Yaggi, H.K., & Knauert M.P. (2017). Factors 

influencing patients´sleep in the the Intensive Care Unit: perceptions of patients and 

clinical staff.  

Land: USA 

 

Syfte: Att undersöka upplevelsen  av och åsikter hos personal, patienter och anhöriga 

angående miljömässiga och icke-miljömässiga faktorer på medicinska IVA som 

påverkar patienternas sömn. 

Urval: 8 vuxna patienter, 5 kvinnor och 3 män, 24 vårdpersonal och 6 anhöriga.  

Metod: Explorativ kvalitativ studie, semistrukturerade intervjuer samt kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet visar 4 teman med relaterade subteman: den omgivande IVA 

miljön påverkade sömnen, icke-miljömässiga faktorer som diffusa känslor och oro 

påverkar sömnen, upplevelsen av sömnkvaliteten på IVA var mycket varierande, förslag 

till sömnförbättring inkluderade strategier att lugna patienten och omvårdnadsåtgärder.  

Kvalitet enligt SBU-mall: Medelhög 
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7. Da Silva Abrao, F.M., Dos Santos, E.F., De Araujo R.A., De Oliveira R.C. & Da 

Costa, A.M. (2014). Feeling of patients while staying in intensive care unit.  

Land: Brasilien  

 

Syfte: Att beskriva patienters känslor relaterade till vistelsen i intensivvården.  

Urval: 12 vuxna patienter, 7 män och 5 kvinnor.  

Metod: Explorativ studie med kvalitativ approach. Semistrukturerade intervjuer. 

Innehållsanalys enligt Bardin. 

Resultat: Resultatet visas i 4 kategorier: rädsla för döden och osäkerhet, oro och stress, 

isolering och ensamhet, samt tro och religiositet.  

Kvalitet enligt SBU -mall: medelhög 

 

8. Amora Ascari, R., Neiss, M., Sartori, A.A., Da Silva, O.M., Ascari T.M. & Bernadi 

Galli, K.S. (2013). Perceptions of surgical patient during preoperative period 

concerning nursing care.  

Land: Brasilien 

 

Syfte: Att beskriva upplevelsen hos kirurgiska patienter angående omvårdnaden i den 

preoperativa perioden. 

Att identifiera kirurgiska patienters känslor samt den omvårdnad som sjuksköterskor 

gav under operationen. 

Urval: 6 vuxna patienter, 3 män och 3 kvinnor. 

Metod: kvalitativ deskriptiv studie, semistrukturerade intervjuer. Innehållsanalys.  

Resultat: Resultatet visar 4 kategorier: kunskap om den kirurgiska förfarandet, vård 

och omvårdnad, känslor identifierade i den preoperativa perioden, sjuksköterskor bidrar 

till att patienten kan hantera den preoperativa perioden.  

Kvalitet enligt SBU-mall: medelhög  

 

9. McCloud, C., Harrington, A. & King, L. (2013). A qualitative study of regional 

anaesthesia for vitreo-retinal surgery.  

Land: Australien 

 

Syfte: Att samla upplevelser om regional okulär-anestesi – en väsentlig komponent i de 

flesta  vitreo-retinala operationerna. 

Urval: 18 vuxna patienter, 11 män och sju kvinnor.   

Metod: Tolkande kvalitativ metodik enligt Gadamers filosofiska hermeneutik. 

Semistrukturerade intervjuer.  

Resultat: Resultatet visar 4 teman: att inte veta, att uppleva, att kunna stå ut med samt 

att veta. 

Kvalitet enligt SBU-mall: hög  

 

10. Klavestad Moen, E., & Nåden, D. (2015). Intensive care patients`perceptions of how 

their dignity is maintained: A phenomenological study.  

Land: Norge 

 

Syfte: Att skaffa sig kunskap om vad som bidrar till att bevara och främja värdigheten 

hos IVA-patienter. 

Urval: 7 vuxna patienter, 4 män och 3 kvinnor. 

Metod: studien har en fenomenologisk approach och datainsamlingen har skett via 

kvalitativa intervjuer. Analysen är enligt Giorigis fenomenologiska analysstrategi. 
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Resultat: Att bli sedd och lyssnad på och få sina önskningar och behov tillgodosedda är 

en del av en värdig vård. Personlig och individuell omvårdnad var nödvändig. Att vara 

hjälplös och tvingas tas om hand av andra car otrevligt och nedvärderande mm. 

Kvalitet enligt SBU-mall: medelhög 

 

11. Howie, E., Bambrough, J., Karabatsou, K., & Fox, J RE. (2016). Patient experiences 

of awake craniotomy: An Interpretative Phenomenological Analysis.  

Land: England 

 

Syfte: Att förstå ”the lived experience” hos de som genomgått en vaken kraniotomi.  

Urval: 6 vuxna patienter. 

Metod: semistrukturerade intervjuer. Analysen gjordes via IPA – tolkande 

fenomenologisk analys enligt Hilgart. 

Resultat: 3 teman presenterades: outtalad skräck och rädsla, dissociation samt kontroll 

och ansvar. 

Kvalitet enligt SBU-mall: medelhög 

 

12. Stayt, L.C., Seers, K., & Tutton, E. (2015). Patients` experiences of technology and 

care in adult intensive care.  

Land: England 

 

Syfte: Att utforska patienternas upplevelse av teknik på IVA för vuxna patienter, 

Urval: 19 vuxna patienter   

Metod: Intervjuer som analyserades via Van Manens`ramverk. Studien utfördes enligt 

Heideggeriansk fenomenologi.   

Resultat: Deltagarna beskrev att teknik och vård var något oskiljaktigt. Temat: Att få 

det gjort – beskrev hur patienterna uthärdade tekniken genom att vara duktiga och 

osynliga. Temat: Att komma över det – beskrev hur deltagarna uthärdade tekniken 

genom att böja sig för auktoritet och att se på invasiv teknik som en nödvändig 

”djävul”. 

Kvalitet enligt SBU-mall: hög 

 

13. Hudson, F. B., Ogden, J., & Whiteley, M. S. (2015). A thematic analysis of 

experiences of varicose veins and minimally invasive surgery under local anaesthesia. 

Land: England  

 

Syfte: Att få insikt i hur det är att leva med åderbråck och hur det är att genomgå 

minimalinvasiv kirurgi 

Urval: Denna studie var den kvalitativa delen av en större studie som var kvantitativ där 

totalt 398 patienter deltog. Till denna kvalitativa studie randomiserades 20 vuxna 

patienter från den större gruppen, 6 män och 14 kvinnor.  

Metod: Semistrukturerade telefonintervjuer. Analysen skedde via Braun och 

Clarks`Guidlines för tematisk analys.  

Resultat: visas genom 4 teman och 9 underteman. De 4 stora teman var: negativa 

känslor relaterat till symtom, att känna sig omhändertagen, att vara oförberedd för 

operationen, ett ökat välbefinnande.  

Kvalitet enligt SBU-mall: medelhög 
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14. Johansson, L., Bergbom, I., & Lindahl, B. (2012). Meanings of Being Critically Ill 

in a Sound-Intensive ICU Patient Room- A Phenomenological Hermeneutical Study.  

Land: Sverige 

 

Syfte: Att belysa upplevelsen av att vara kritiskt sjuk i ljudintensiva patientrum på IVA. 

Patienters berättelser 

Urval: 13 vuxna patienter, 7 män och 6 kvinnor.  

Metod: Intervjuer, analysen var fenomenologisk-hermeneutisk inspirerad av Ricoeur. 

Resultat: Visar sig i olika tema: Jag känner mig säker och trygg när jag vårdas och 

upplever en familjär atmosfär, jag mobiliserar min styrka och inre trygghet, jag är 

obekväm av att vara instängd i en okontrollerbar situation, jag är en osynlig publik till 

ett drama, jag är ensam i en främmande, krävande värld samt jag kämpar med en 

overklig existens omringad av ljud. 

Kvalitet enligt SBU-mall: medelhög 

 

15. Karlsson, A-C., Ekebergh, M., Larsson Mauléon, A., & Almerud Österberg, S. 

(2012) ”Is that my leg?” Patients ´ Experiences of Being Awake During Regional 

Anesthesia and Surgery.  

Land: Sverige 

 

Syfte: Att belysa upplevelsen av att erhålla regional anestesi och vara vaken under 

operationen  

Urval: 9 vuxna patienter, 6 kvinnor och 3 män. 

Metod: RLR= reflective Lifeworrl Resaearch med intervjuer. Fenomenologisk analys.  

Resultat: visas i 4 teman: Att balansera mellan närhet och distans i operationssalen, att 

balansera mellan att ha kontroll och lämnas utanför, min delvis oåtkomliga kropp 

hanteras av andra samt personalens roll.  

Kvalitet enligt SBU-mall: hög 

 

16. Mottram, A. (2011). ”Like a trip to McDonalds: A grounded theory study of patient 

experiences of day surgey.  

Land: England 

 

Syfte: Att undersöka patienternas upplevelse av dagkirurgi via en sociologisk 

referensram 

Urval: Ändamålsenligt urval med 145 vuxna patienter och 100 vårdpersonal. 

Metod: Kvalitativ studie med grounded theory, semistrukturerade intervjuer, med en 

line-bu-line analys.  

Resultat: Patienterna gillade dagkirurgen och placerade det i en vidare kontext av 

effektivitet och fart. Tiden var ett stort och viktigt ämne för de. De önskade att kirurgi 

liksom andra aspekter av livet skulle vara en snabb process. De liknade upplevelsen av 

att opereras med McDonalds med betoning på fart. Förutsägbarhet och kontroll. 

Kvalitet enligt SBU-mall: hög 

 

17. Palese, A., Skrap, M., Fachin, M., Visoli, S., & Zannini, L. (2008). The Experience 

of Patients Undergoing Awake craniotomy- in the Patients´ Own Words. A Qualitative 

Study.  

Land: Italien  

 

Syfte:  Att beskriva den mänskliga upplevelsen av att vara patient före, under och direkt 

efter en kraniotomi i vaket tillstånd. 



  
 

XIV 

Urval: 21 vuxna patienter, 11 kvinnor och 10 män. 

Metod: Intervjuer med en intervjuguide 

Resultat: 4 teman: Preoperativ oro och självbevarelsedrift, förmågan att medverka 

under operationen för att hjälpa kirurgen att undvika hjärnskador, Att ha situationen 

under kontroll samt att övertyga sig själv och andra 

Kvalitet enligt SBU-mall:  hög 


