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Abstrakt 

Bakgrund: Kirurgisk verksamhet utgör en väsentlig del av dagens sjukvård. I 

Sverige utfördes år 2016 drygt 2 miljoner operationer, en siffra som ökar årligen. 

Inför operation upplever många patienter oro av olika karaktär och intensitet, vilket 

ger upphov till lidande. Situationen medför att hälso- och sjukvården står inför 

enorma prövningar då en alltmer avancerad vård ställer högre krav på 

sjuksköterskan att tillgodose patientens behov. Då varje patient är unik upplevs den 

preoperativa fasen individuellt. Om sjuksköterskan får kunskap om den enskilde 

patientens upplevelse av oro kan ett onödigt lidande lindras. 

Syfte: Att undersöka den vuxna patientens upplevelse av oro inför operation.  

Metod: Litteraturstudie med 10 kvalitativa och 2 kvantitativa artiklar. Artiklarna 

analyserades med innehållsanalys genom utsagor, koder, underrubriker och 

kategorier. 

Resultat: I resultatet framkom två kategorier: Maktlöshet och Ängslan. Dessa 

redovisas med fyra underrubriker: Patienten upplever sig utlämnad, Patienten 

upplever osäkerhet, Patienten upplever rädsla, Patienten upplever ångest. 

Slutsats: Många patienter upplever preoperativ oro i varierande form. Majoriteten 

behöver dessutom hjälp att hantera situationen. Det är därför väsentligt för 

sjuksköterskan att inhämta kunskap och förståelse om patientens upplevelse av oro 

inför operation för att lindra dennes lidande. Genom att vara närvarande kan 

sjuksköterskan bidra till trygghet och skapa en positiv erfarenhet. 

 Nyckelord 

Oro, Patient, Preoperativ fas, Lidande, Upplevelse, Maktlöshet, Ängslan   

 Tack 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Emil Danehorn. Din vägledning under 

skrivprocessen har varit värdefull. 
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1 Inledning 

För sjuksköterskor inom kirurgisk verksamhet innefattar operationer en del av 

vardagen, men för patienter däremot kan inläggning på en preoperativ 

vårdavdelning medföra mycket oro till följd av en ofta ovan och främmande 

situation. Intresset för patienters upplevelse av oro har väckts genom såväl 

verksamhetsförlagd utbildning som klinisk erfarenhet av kirurgisk vård, där 

författarna har träffat många patienter som väntar på operation. Något som varit 

frekvent återkommande är patienters oro och behov av stöd i den preoperativa fasen, 

men enligt författarnas erfarenhet undviker många patienter att ställa frågor och 

informera sjuksköterskan om sin preoperativa oro. Samtidigt läggs mycket vikt på 

medicinska aspekter och praktiska förberedelser inför operation och författarna 

upplever att det dessvärre inte finns mycket skrivet om omvårdnadens relevans i 

syfte att skapa en trygg och väl förberedd patient. Författarna anser att det föreligger 

ett behov att undersöka aktuell forskning rörande den preoperativa 

patientupplevelsen av oro då risken finns att människan som helhet riskerar att 

glömmas bort när vården utgår från ett alltför sjukdomscentrerat synsätt. Då 

Socialstyrelsen (2016) skriver att kirurgisk verksamhet idag utgör en betydande del 

av svensk sjukvård, i vilken antalet operationer stadigt fortsätter att öka, behöver 

sjuksköterskan inhämta förståelse och kunskap om patienters upplevelser av 

preoperativ oro för att på ett bättre sätt kunna möta dennes behov. I aktuell 

litteraturstudie kommer den preoperativa fasen att undersökas, vilken omfattar såväl 

planerade som akuta operationer under perioden från operationsbeslut fram till att 

patienten entrar operationssalen. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Kirurgisk verksamhet i Sverige 

Kirurgisk verksamhet utgör idag en central roll inom svensk sjukvård och är den i 

särklass mest frekventa behandlingsformen för sjukdomar inom modern medicin. 
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Sammanlagt utfördes 2 147 443 ingrepp inom dagkirurgi och slutenvård i Sverige år 

2016, en siffra som dessutom årligen ökar (Socialstyrelsen, 2016). Kirurgiska 

ingrepp indelas i stora och små ingrepp, vilka utförs på både vårdcentral och 

sjukhus. Ingreppen kan vara av akut eller elektiv art, varav sistnämnda innebär en i 

förväg planerad operation för icke livshotande tillstånd (Holm & Hansen, 2000). 

Kirurgisk omvårdnad indelas i tre olika faser, vilka benämns pre-, peri- och 

postoperativ fas. Inför operation ska en preoperativ bedömning alltid utföras för att 

säkerställa patientens fysiska status inför de belastningar som ett kirurgiskt ingrepp 

medför. Den preoperativa bedömningens främsta syfte sett ur medicinskt perspektiv, 

är att säkerställa patientens allmäntillstånd, nutritionsstatus samt hjärt-, kärl och 

lungfunktion inför operation (Järhult, 2006).  

 

2.2 Krav på en specialiserad och patientsäker vård 

Synonymt med att dagens teknik och forskning avancerar snabbt framåt utvecklas 

även kirurgin snabbt, vilket har bidragit till en alltmer effektiv sjukvård med kortare 

vårdtider som resultat (Jeppsson, 2016). Då denna högspecialiserade vård utvecklas 

hastigt, samtidigt som landets befolkning idag blir allt äldre, står hälso- och 

sjukvården inför enorma prövningar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I 

Sverige ska alla individer erbjudas en säker hälso- och sjukvård, med målsättningen 

lika vård på lika villkor (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 2017:30). År 2001 

infördes yrkesbeteckningen Specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk 

vård och idag poängteras betydelsen av denna yrkesgrupps förekomst inom 

kirurgisk omvårdnad för att patienter ska erhålla vård med förbättrad livskvalitet, 

samt minskad risk för dödlighet och sjuklighet. Idag är detta emellertid inte fallet på 

merparten av landets kirurgiska vårdavdelningar, där majoriteten istället består av 

allmänsjuksköterskor. En äldre befolkning, mer avancerad vård samt högre krav på 

vårdkvalitet och patientnöjdhet är faktorer som tillsammans ställer krav på ökad 

kompetens hos samtliga sjuksköterskor i kirurgisk vård, för att tillgodose den 

enskilde patientens unika behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  
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2.3 Sjuksköterskans ansvar 

I sjuksköterskans roll ingår det att vara lyhörd och tillgänglig för patienten (Almås, 

Stubberud, & Grønseth, 2011). Enligt HSL (SFS 2017:30) ska sjuksköterskan ta 

hänsyn till patientens behov av trygghet och behandling i vården. Sjuksköterskans 

preoperativa omvårdnadsansvar innefattar säkerställandet av patientens förståelse av 

information, samt öppenhet för patientens möjlighet att yttra känslor inför 

operationen (Holm & Hansen, 2000). Utgångspunkt för god omvårdnad är att 

sjuksköterskan utför omvårdnadsuppgifter med kompetens, men även att denne 

stödjer patienten till hälsa för att kunna uppnå livskvalitet och välbefinnande. Enligt 

ICN:s etiska kod omfattar sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden att lindra 

lidande, förebygga sjukdom, främja hälsa samt återställa hälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Om oro i den preoperativa fasen inte lindras, riskerar 

patientens postoperativa fas att förvärras med ökad smärta och illamående som 

följd. Således blir sjuksköterskans grundläggande mål att minska patientens oro 

under den preoperativa fasen (Carr, Brockbank, Allen, & Strike, 2006; Kröll & 

Gassmayr, 1998).  

 

2.4 Oro  

Oro innebär ett känslomässigt tillstånd som kan uppkomma till följd av att individer 

upplever sig utsatta för fara (Albert et al., 2012). Tillståndet kan medföra att 

patienter fruktar inför att något obehagligt ska inträffa, vilket kan leda till stress 

(Nygren, 2010). Vid stress aktiveras det sympatiska nervsystemet och hormoner 

som adrenalin, noradrenalin och kortisol börjar att utsöndras. Reaktionen innebär ett 

potentiellt hot mot patienten då operationsförloppet riskerar att påverkas negativt 

och en högre risk för komplikationer, såsom blodtrycksfall och ökad 

blödningsbenägenhet, föreligger. Oro kan karakteriseras dels psykiskt som olust, 

panik, ängslan, aggressivitet, rastlöshet, maktlöshet och nervositet, men även yttras 

fysiskt i form av hjärtklappning, högt blodtryck, svettningar och ökad smärta 

(Pritchard, 2009).  
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2.5 Konsekvenser av oro hos patienten 

För hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar inom kirurgisk verksamhet, utgör 

operationer en del av vardagen. För patienten däremot, finns risken att inläggning på 

en preoperativ vårdavdelning kan leda till stor utsatthet, då miljön i många fall är 

ovan och främmande (Järhult, 2006). Tidigare forskning beskrev att patienter som 

genomgick koronarkirurgi klassade den preoperativa väntan, ingreppet samt smärtan 

som dominerande orsaker till preoperativ oro (Gallagher & McKinley, 2007). Att 

ställas inför ett kirurgiskt ingrepp är för många patienter en främmande upplevelse 

som medför psykisk påfrestning (Haugen et al., 2009). För patienter kan denna 

erfarenhet ge upphov till stort lidande (Järhult, 2006).  

 

Tidigare forskning beskrev även mönster och förekomst av oro i samband med 

kirurgiska ingrepp, vilket manifesterade att patienter med hög preoperativ oro även 

hade större benägenhet att uppleva en högre oro såväl under som efter ingreppet. 

Oron var som störst på natten före operation fram tills tidpunkten att lämna 

avdelningen för operation (Carr et al., 2006). Studien belyste även orons negativa 

påverkan på det postoperativa förloppet, då majoriteten av de patienter som 

upplever oro hade högre risk för illamående och kräkningar, mer smärta och således 

större behov av smärtlindring. Dessutom tenderade sjukhusvistelsen att förlängas. 

 

Schultz, Qvist, Mogensen och Pedersen (2013) beskrev att patienter som var inlagda 

på kirurgiska avdelningar upplevde en fragmenterad och icke individanpassad vård, 

vilket resulterade i ett bristande tillmötesgående av deras behov. Det framkom att de 

vanligaste faktorerna till oro och stress inför operation var informationsbrist och 

otillräckligt med tillfällen att ställa frågor (Haugen et al., 2009). Kommunikationens 

betydelse mellan patient och sjuksköterska i den preoperativa fasen var något som 

poängterades, men trots detta upplevde preoperativa patienter att den information 

som gavs dessvärre var organisatorisk och fackmässigt uttryckt. Alltför mycket 

fokus upplevdes dessutom riktas på biomedicinska aspekter snarare än på den 
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omvårdnad som tillhandahölls på vårdavdelningen (Moene, 2006; Gonçalves, 

Cerejo, & Martins, 2017). Malley och Young (2017) förklarar att detta riskerar att 

försämra det kirurgiska vårdförloppet samt påverka det postoperativa utfallet 

negativt. Vidare menar Gonçalves et al., (2017) att välinformerade patienter i den 

preoperativa fasen kan förbättra den perioperativa vårdprocessen och sannolikt ha 

stor positiv påverkan på det postoperativa patientutfallet. Detta belyser relevansen 

för sjuksköterskan att lindra oro, samt arbeta för en optimal övergång mellan 

preoperativ och peroperativ fas. Vidare menar Wylde, Trela-Larsen, Whitehouse 

och Blom (2017) att en upplevd hög nivå av preoperativ oro dessutom är en 

riskfaktor för högre postoperativ smärta i upp till ett år efter genomgånget kirurgiskt 

ingrepp.  

 

2.6 Teoretisk referensram  

I aktuell litteraturstudie valdes Katie Erikssons lidandeteori (2015) som teoretisk 

utgångspunkt för att nå djupare förståelse av patientens upplevelse av oro i relation 

till lidande. Begreppet lidande har valts utifrån tanken att lyfta fram hur den 

preoperativa fasen kan ha påverkan på patientens upplevelse av oro och lidande. 

Oro kan ge upphov till lidande, i många fall ett onödigt lidande som skulle kunna 

förhindras om sjuksköterskan är medveten om patientens upplevelse.   

Sjukdomslidande  

I samband med sjukdom kan lidande uttryckas i olika form och kunskap om detta är 

således viktigt att beakta. Sjukdomslidande kan innebära kroppslig smärta. Att vara 

sjuk behöver inte nödvändigtvis orsaka smärta, vilken i sig inte alltid behöver 

innebära lidande. För en del patienter orsakar dock smärta ett outhärdligt lidande 

som upptar hela uppmärksamheten, vilket försvårar patientens möjlighet att hantera 

situationen. Det är således av yttersta vikt att med alla tänkbara hjälpmedel försöka 

lindra lidandet. Sjukdomslidande kan även innebära själsligt och andligt lidande, 

vilket bottnar i skam och förnedring i samband med sjukdom och behandling. 

Upplevelsen kan bottna i patientens självbild eller i vårdpersonalens fördömande 

attityder. Skam och förnedring kan även upplevas till följd av dagens 

sjukvårdssystem, i vilket patienter kan känna sig förminskade och ansvar till stor del 
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läggs på patienten att själv söka information och ställa frågor. Skam och förnedring 

kan dessutom uppstå då patienter tvingas vänta eller använda gemensamma 

utrymmen för högst privata ingrepp (Eriksson, 2015). 

Vårdlidande  

Vårdlidande kan existera i många olika former och varje människa som drabbas 

upplever detta subjektivt. Den vanligaste formen av vårdlidande är kränkning, 

vilken kan vara konkret i form av nonchalans, eller abstrakt till följd av bristande 

etisk och professionell hållning. Oavsett vilken kränkning som sker, så skapas ett 

lidande hos patienten. Faktorer som ensamhet, bekymmer, rädsla, väntan och oro 

orsakar lidande. Vårdpersonal med makt att nonchalera patienten kan skapa 

vårdlidande, vilket kan leda till att nödvändiga omvårdnadsåtgärder uteblir. 

Vårdpersonal bär ansvar för att patienter ska uppleva värdighet genom att bli sedda 

och bekräftade, vilket kan minska lidandet. Maktutövning till följd av 

vårdpersonalens vilja att hålla fast vid gamla rutiner och deras svårigheter att gå 

patienterna till mötes, kan orsaka vårdlidande. Makt kan även utövas genom inte 

räkna med patienten eller ta denne på allvar, vilket genererar lidande och upplevd 

maktlöshet. Genom att inte förse patienten med vård, trots att vårdbehov föreligger, 

är ett annat sätt att utöva makt och kan aldrig betraktas som något annat än en 

kränkning av patientens värdighet. Vårdlidande i form av utebliven vård kan bero på 

oaktsamhet eller bristande kunskap hos vårdpersonal, vilka kan sakna förmågan att 

se vad patienten är i behov av. Utebliven vård kan, till skillnad från slarv och 

okunskap, dessvärre även uppträda till följd av vårdpersonalens ovilja att ge 

nödvändig omvårdnad. Maktutövning kan således även bero medveten vanvård 

(Eriksson, 2015). 

Livslidande  

Att drabbas av sjukdom och bli patient förändrar människans totala livssituation. 

Det som tidigare varit viktigt och självklart tas plötsligt ifrån en. Livslidande kan 

upplevas då hela människans existens hotas och det kan leda till förlust av social 

tillvaro. Känslan av att dö, men inte veta när, skapar stort lidande. När människan 

ställs inför en ofrivilligt påtvingad förändring av livssituationen, strider detta mot 

det naturliga då livet får ny innebörd. När livslidande drabbar människan behövs tid 
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till att bygga upp ett nytt meningssammanhang. Rädsla och förtvivlan över att inte 

bli sedd kan jämställas med hotet om förintelse, då vetskapen att sjukdomen kan 

leda till döden innebär stort lidande. Denna osäkerhet om framtiden kan generera 

enorm livsleda och människan kan uppleva att livet saknar värde. När lidandet 

upplevs som värst sakna patienten ofta förmågan att förmedla detta till andra 

människor, men genom att som medmänniska vara närvarande kan livslidandet 

lindras. Det är inom vården vanligt förekommande att tillvaron upplevs meningslös 

när livet saknar värde. När människan inte längre orkar kämpa till följd av en 

hopplös situation, kan känslan av att ge upp infinna sig (Eriksson, 2015).  

 

3 Problemformulering  

Inför en operation bär patienter på många tankar och funderingar, vilket kan 

föranleda oro. Ytterligare riskfaktorer till oro är operationens utgång och dess 

framtida konsekvenser. Om patienten ej erhåller tillfredsställande omvårdnad utifrån 

dennes behov, riskerar oron att förvärras. Detta kan orsaka ett onödigt lidande för 

patienten, vilket kan undvikas. Då varje patient är unik ställer detta krav på 

sjuksköterskans förmåga att bemöta dennes individuella behov, såväl fysiska som 

psykiska. Då specialistsjuksköterskor idag dessutom utgör minoritet på kirurgiska 

vårdavdelningar riskerar optimal omvårdnad att utebli. Genom att studera patientens 

upplevelse av oro i den preoperativa fasen kan kunskapsläget öka, vilket kan bidra 

till djupare förståelse för den grundutbildade sjuksköterskan utifrån den 

preoperativa patientens perspektiv. Då sjuksköterskan ansvarar för att lindra lidande 

blir det viktigt att få kunskap om patientens upplevelser av oro i syfte att ge en 

tillfredsställande vård. Föreliggande studie kan således förhindra onödigt lidande 

samt gynna samtliga grundutbildade sjuksköterskor i Sverige. 
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4 Syfte  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva den vuxna patientens upplevelse av oro 

inför operation.  

 

5 Metod  

För att besvara syftet har författarna tillämpat en litteraturstudie med inspiration från 

Forsberg och Wengströms (2013) riktlinjer för systematisk litteraturstudie, vilken är 

en lämplig metod för att inhämta kunskap om forskningsläget inom det aktuella 

ämnet. En fördel med vald metod är att den samlar aktuell forskning om patientens 

upplevelser av oro inför operation, samt möjliggör identifiering av eventuella 

kunskapsluckor inom problemområdet. Metoden möjliggör för sammanställd 

kunskap att tillämpas i praxis. Vid litteraturstudier formuleras en specifik 

frågeställning och genom att systematiskt söka, kritiskt granska, värdera och 

sammanställa publicerat forskningsresultat ska syftet besvaras.  

5.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier i litteraturstudien var att artiklarnas resultat skulle svara på 

studiens syfte samt att de skulle redovisa ett etiskt förfarande, där forskare fört en 

forskningsetisk dialog. För att säkerställa tillämpandet av vetenskapligt granskade 

artiklar användes avgränsningen Peer review respektive Ulrichsweb. För att inhämta 

aktuell forskning avgränsades publiceringsdatum för artiklarna till år 2008-2018, 

vilka skulle vara skrivna på engelska eller svenska. Artiklarna skulle inkludera såväl 

akut som elektiv kirurgi, patienter över 18 år samt vara ur ett patientperspektiv. För 

att möjliggöra ett brett perspektiv användes inga inklusionskriterier gällande 

geografiskt ursprung. Artiklar innehållandes farmakologiska åtgärder mot 

preoperativ oro samt oral kirurgi exkluderades. Samtliga kriterier användes på 

respektive databas.  
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5.2 Datainsamling 

För att nå den slutliga sökningen rekommenderar Forsberg och Wengström (2013) 

tillämpandet av en så kallad sökstrategi. Detta innebär att prova diverse sökningar 

för att komma fram till adekvata ämnesord och sökord som innefattar det relevanta 

material som besvarar syftet. 

 

Utifrån studiens syfte användes databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo, där 

vårdvetenskaplig forskning finns att tillgå (Willman & Stoltz, 2002). Sökningen 

pågick mellan 2018-03-01 och 2018-03-16. För att svara på syftet valdes relevanta 

sökord. I samtliga databaser användes de huvudsakliga sökorden oro (anxiety), 

patient (patient, surgical patients), preoperativ (preoperative) samt diverse 

tolkningar av upplevelse (experience, perception, feeling). (Se bilaga 1) 

  

För att finna sökord i respektive databas har författarna sökt med hjälp av 

ämnesordlistor, så kallade thesaurus, varpå ämnesord framkommer. Dessa benämns 

i PubMed som MeSH-term, i Cinahl som Headings och i PsycInfo som Thesaurus. I 

samtliga databaser har kombinationssökning utförts med hjälp av de booelska 

operatorerna “AND” och “OR”, vilket innebär att kombinera ämnesord och 

fritextsökning. Fritextord i databaserna trunkerades med en asterisk (*), vilket 

innebär att sökningen kan ske med olika böjningsformer. Detta är ett användbart 

arbetssätt och möjliggör således en bredare sökning (Forsberg & Wengström, 2013). 

Cinahl 

Cinahl är en förkortning av Cumulative Index of Nursing and Allied Health och är 

specialinriktad på omvårdnadsforskning, men omfattar även sjukgymnastik och 

arbetsterapi (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

I Cinahl utfördes sökning i ämnesordlistan Cinahl Headings. Initialt utfördes en 

fritextsökning av sökord i syfte att hitta relevanta artiklar till studiens syfte. För att 

säkerställa att databasens tolkning av valda sökord var adekvat i förhållande till 
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uppsatsens definition av sökordet, så användes verktyget Scope note för att definiera 

begreppet. Olika Headings definierades och valdes ut till sökningen. Begreppen 

“experience” och “feeling” återfanns ej i Cinahl Headings som ämnesord och dessa 

trunkerades därför för att täcka in olika varianter och optimera sökningen. 

Synonyma begrepp kombinerades med operatorn “OR”, vilket enligt Forsberg och 

Wengström (2013) ett lämpligt tillvägagångssätt för att täcka in en så bred sökning 

som möjligt. Slutligen utfördes en kombinationssökning med ämnesord och 

fritextord med hjälp av operatorn “AND”. (Se bilaga 1) 

PsycInfo 

Tyngdpunkten på forskningen i databasen PsycInfo ligger främst på psykologiska 

aspekter inom omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

I databasen PsycInfo utfördes sökning i Advanced search och ämnessökning 

utfördes i ämnesordlistan Thesaurus. Sökordet Anxiety fanns som thesaurus och 

behölls således. Däremot återfanns ej begreppet “feeling” som ämnesord och därför 

valdes istället begreppet “Anaesthesia feeling” som databasen föreslog. Även i 

denna databas utfördes trunkering på “experience” för att få sökningen systematisk 

(Forsberg och Wengström, 2013). Då PsycInfo har större inriktning på psykologiska 

aspekter än medicinska, återfanns ej begreppet “preoperative” som thesaurus. 

Därför valdes begreppet att trunkeras. Även i denna databas utfördes kombinationer 

med de booleska operatorerna, samt trunkering av sökord i fritextsökningen.  

Pubmed 

Den breda databasen PubMed fokuserar på medicin, odontologi och omvårdnad 

(Forsberg & Wengström, 2013). 

 

I databasen PubMed gjordes en sökning i ämnesordlistan Svensk MeSH. Även i 

denna databas valdes sökorden utifrån studiens syfte och databasens definition av 

dessa, vilket resulterade i så kallade MeSH-termer. Dessa kombinerades med 

operatorerna “AND” och synonyma ord kombinerades med operatorn “OR”, vilket 
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enligt Forsberg och Wengström (2013) är lämpligt för att täcka in en så bred 

sökning som möjligt.  

Fritextsökning 

Utifrån den aktuella forskningsfrågan kan fristående sökord kombineras för att nå 

ett bredare resultat (Forsberg & Wengström, 2013). I databasen PsycInfo 

kompletterades sökningen med en fritextsökning på frasen “patients experience of 

preoperative anxiety” för att hitta mer material. Denna sökning resulterade i två 

artiklar som besvarade syftet. Dessa artiklar benämns som nummer 3 och 12 i 

artikelmatrisen (Se bilaga 3). Eftersom databasen PubMed till största del fokuserar 

på medicinsk forskning utfördes en fritextsökning med frasen “Patients' 

expectations and experiences of surgery”, i överensstämmelse med studiens syfte 

för att inte missa intressant material. Denna sökning genererade två artiklar, vilka 

ansågs intressanta utifrån studiens syfte. Dessa återfanns dock ej i den systematiska 

sökningen. Dessa benämns som nummer 8 och 10 i artikelmatrisen. (Se bilaga 3) 

 

5.3 Urval 

Urvalsprocessen genomfördes i enlighet med Forsberg och Wengström (2013) 

riktlinjer, vilka beskriver att urval noga ska beskrivas och motiveras.   

 

Första steget innebar titelgranskning och en inledande läsning av abstract. 

Titelgranskningen resulterade i att 456 artiklar valdes ut, vilka vid en första anblick 

bedömdes intressanta utifrån syftet. För att få en klarare helhetsbild av innehållet 

valdes 321 artiklar ut, vilkas abstrakt lästes. Detta resulterade i att 48 artiklar med 

relevant abstrakt valdes för att i nästa steg läsas i fulltext för att bekantas med 

materialet och skapa en helhetsbild. Detta steg utfördes enskilt för att därefter utgöra 

grund till fortsatt diskussion angående vilka artiklar som svarade på syftet. De 

artiklar som ej ansågs spegla syftet exkluderades. Inkluderade artiklar skulle ha 

uppnått medel eller hög poäng i författarnas granskningsmall (se bilaga 2). Efter 

genomläsning exkluderades totalt 36 artiklar och 12 artiklar gick vidare till 

kvalitetsgranskning. Samtliga artiklar bedömdes hålla god kvalitet och fick ingå i ett 
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slutgiltligt urval då de ansågs tillföra resultatet relevanta infallsvinklar och intressant 

material.  

 

 

5.4 Kvalitetsgranskning 

För att överensstämma med författarnas kriterier utgick kvalitetsgranskningen från 

en modifierad version av Forsberg och Wengström (2016) granskningsmallar (se 

bilaga 2). Modifieringen innebar att frågor, vilka ansågs kunna bedöma artikelns 

kvalitet, sammanfördes. För att kunna avgöra svarens kvalitet, och således artikelns 

kvalitet, användes ett poängsystem där ett “ja” generade ett poäng och ett “nej” samt 

eventuellt tveksamma svar, genererade noll poäng (William, Stoltz & Bahtsevani, 

2011). I kvalitetsgranskningens första steg lästes och bedömdes artiklarna 

individuellt enligt mallen, för att sedan diskutera och jämföra resultaten. I sista 

steget beslutades gemensamt vilken kvalitet artiklarna höll och vilka som bedömdes 

nå målen för granskningen. Slutligen sammanställdes dessa i en artikelmatris för att 

skapa en helhetsbild av artiklarna och dess kvalitetsgrad. (Se bilaga 3) 

 

5.5 Analys 

För att göra det möjligt för läsaren att följa granskningsprocessen är det ett krav att 

analysen presenteras. Analysprocessen innebär att inkluderade artiklar bryts ner och 

skapar delar, vilka sedan sätts ihop till en ny helhet. Genom att identifiera utsagor, 

koder och kategorier kan mönster, likheter och skillnader upptäckas (Forsberg & 

Wengström, 2013).  

 

För att sammanställa resultatet användes innehållsanalys och författarna utgick från 

en modifierad version av Forsberg och Wengström (2013). Kategorier redovisas 

med underrubriker och steget “tema” valdes bort. Enligt Forsberg och Wengström 

(2013) bör texten läsas igenom ett flertal gånger för att skapa en uppfattning om 

innehållet. I första steget bröts de 12 artiklarna ned för att skapa delar. Författarna 
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läste artiklarna enskilt, noga och upprepade gånger. Utsagor och meningar 

markerades i texten under processen för att sedan diskuteras gemensamt författarna 

emellan. På så sätt kunde artiklarnas innehåll utläsas och avgöras. Utsagorna 

sammanställdes och skrevs ut, varpå de klipptes ut för att artiklarnas likheter och 

skillnader skulle kunna jämföras. Utsagor med liknande innehåll placerades var för 

sig för att kunna urskilja likheter. Utsagor som hade annat innehåll placerades i en 

annan hög i syfte att urskilja skillnader. Slutligen enades författarna om utsagornas 

indelning.  

 

För att skapa överblick sattes utsagorna in i en tabell. Därefter påbörjades 

kondensering av underlaget, vilket möjliggör för enklare läsning och tolkning av 

materialet utan att dess centrala meningar försvinner (Forsberg och Wengström, 

2013). Koder skapades för att behålla innehållet kortfattat. För att underlätta och 

åskådliggöra analysprocessen sammanställdes koderna först i passande 

underkategorier, vilka slutligen sammanfördes i övergripande kategorier. 

Sammanlagt erhölls 2 kategorier och exempel på analysprocessen kan ses i tabell 1.  

Tabell 1. Exempel på analysprocess. 

Artikel  Utsaga Kod Underrubrik Kategori 

2 Patients’ described fear of 

complications or failure of the surgery 
Rädsla Patienten upplever 

rädsla  
Ängslan 

3 Worries and uncertainty were 

connected to the surgery itself 
Ångest  Patienten upplever 

ångest  
Ängslan 

1 Many of the men and women also 

described the challenges of a mixed 

sex preoperative waiting area 

Utelämnad Patienten upplever 

sig utlämnad 
  

Maktlöshet  

3 Many of them were nervous about 

what they would be told by the doctor 

in the preoperative meeting 

Osäkerhet  Patienten upplever 

osäkerhet  
Maktlöshet  
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5.6 Forskningsetiska överväganden 

Forskare bär på det yttersta etiska ansvaret att kontrollera att forskning är moraliskt 

acceptabel och av god kvalitet. Forskare är skyldiga att informera om de etiska 

principer som finns i studierna. Oredlighet i forskning innefattar fabricering, 

förfalskning och plagiering av vetenskapliga data och resultat, att på ett avsiktligt 

och vilseledande sätt göra avsteg från vetenskapliga krav. Detta är strängt förbjudet 

då det kan leda till förvanskning (Codex, 2013). Vid tillämpning av litteraturstudier 

menar Forsberg och Wengström (2013) att noggranna etiska överväganden bör 

göras gällande urval samt uppvisande av resultat och endast de artiklar som 

genomgår och klarar granskningen ska inkluderas. Alla resultat som framkommer i 

studien ska uppvisas och samtliga artiklar ska redovisas. Wright, Watson och Bell 

(2002) betonar ett objektivt förhållningssätt till artiklarnas resultat för att undvika 

färgning av studiens resultat. Då båda författarna har erfarenhet av att vårda 

kirurgiska patienter eftersträvades det att förutsättningslöst undersöka och 

presentera materialet.  

 

6 Resultat 

I följande litteraturstudie identifierades efter analysprocessen två kategorier, vilka 

beskriver patientens upplevelse av oro inför operation. Kategorierna var Maktlöshet 

samt Ängslan. Centrala fynd i resultatet var att patienter i hög grad upplevde oron i 

känslor som osäkerhet, utlämnad, ångest och rädsla i den preoperativa fasen. 

 

6.1 Maktlöshet 

6.1.1 Patienten upplever sig utlämnade 

Under den preoperativa fasen varierade patienternas stämningsläge och de upplevde 

både förväntan och oro över vad som skulle komma (Svensson, Nilsson, & 

Svantesson, 2016). Flertalet av patienternas upplevelse av oro under den 

preoperativa fasen bottnade i deras känsla övergivenhet och bortglömdhet. Oro 
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uppstod när den preoperativa fasen drog ut på tiden och patienterna tvingades vänta 

på operationen utan att få veta anledningen till detta (Gilmartin & Wright, 2008; 

Mitchell, 2010). När patienterna inte visste vad som skulle hända och vårdpersonal 

dessutom inte fanns tillgänglig, upplevde sig patienterna utlämnade (Mitchell, 

2010). Det framkom att patienter i den preoperativa fasen betraktade möjligheten att 

få berätta om sina oroande tankar och funderingar som värdefull, då de upplevde att 

detta lindrade deras upplevelse av oro (Rosén, Svensson, & Nilsson, 2008).  

 

När vårdpersonal varken lyssnade eller talade med patienterna tillkom känslan av 

sårbarhet och utsatthet (Gilmartin & Wright, 2008; Mitchell, 2010; Svensson et al., 

2016). Personalens oförmåga att ta patienternas rädsla på allvar när de väl tog sig 

mod att berätta vad som upplevdes oroande, var en faktor som förvärrade 

patienternas känsla av utsatthet (Svensson et al., 2016; Mitchell, 2010). Andra 

patienter beskrev deras upplevelse av att vara övergiven och som en i mängden när 

de berättade om sina rädslor för vårdpersonalen, vilka endast tog notis och snabbt 

gick vidare till nästa patient (Gilmartin & Wright, 2008). Känslan av att känna sig 

övergiven medförde att väntetiden upplevdes lång och svåruthärdlig. Detta 

förstärktes av vårdpersonal som saknade lyhördhet och vilja att bemöta patienternas 

önskan att få samtala om deras preoperativa bekymmer (Drageset, Lindstrøm, 

Giske, & Underlid, 2011; Gilmartin & Wright, 2008; Svensson et al., 2016). 

Patienter upplevde utsatthet och sårbarhet när vårdpersonal pratade om privata 

provresultat inför andra patienter, som kunde höra och ta del av dessa (Mendonça & 

Andrade, 2015). Som ett resultat av personalbrist upplevde patienter dessutom den 

preoperativa miljön pressad och forcerad. Majoriteten av patienterna kunde relatera 

till vårdpersonal som inte hann tillgodose deras behov av stöd och denna upplevelse 

var också en faktor som bidrog till att patienterna kände sig övergivna och osedda 

(Guo, East, & Arthur, 2014). Den besvärliga väntetiden orsakade ett kaos i 

patienternas liv, vilket omöjliggjorde för dem att leva normalt. Patienterna upplevde 

maktlöshet när de inte visste väntetidens omfattning och de när kände sig 

oförmögna att kontrollera sitt eget liv (Pulkkinen, Junttila, & Lindwall, 2016). 

 



 

16(48) 

 

Den preoperativa miljön bidrog till att många patienter kände sig sårbara och 

övergivna, vilket förvärrade deras oro. När patienterna befann sig i den omvälvande 

och främmande sjukhusmiljön, upplevde de sig både små och utsatta. Deras oro 

tenderade att tydligt eskalera när patienterna såg dörren till operationssalen och 

insikten av att operationen var nära föreliggande (Mitchell, 2010). Känslan av att 

vara liten och sårbar blev extra påtaglig när patienterna såg vårdavdelningens 

diverse medicinska utrustning och maskiner, vilket förstärkte deras uppfattning av 

miljön som främmande och ovan (Guo et al., 2014; Mendonça & Andrade, 2015). 

När patienter tvingades genomgå vårdpraktiska moment inför operationen, såsom att 

få perifer venkateter, läkemedel tillsatt intravenöst eller behöva andas med en mask 

över ansiktet, ökade oron och många kände sig utlämnade (Mitchell, 2010).  

 

Flertalet patienter beskrev att de upplevde det emotionellt svårt när kvinnor och män 

tvingades dela väntrum. Såväl manliga som kvinnliga patienter kände sig generade 

och blottade när de endast fick bära operationsskjorta i väntrummet, vilket 

förvärrade deras känsla av att vara utsatt och utlämnad. När patienterna dessutom 

tvingades vistas ihop med främmande människor under väntetiden kände de sig 

övergivna, vilket förstärkte känslan av sårbarhet i en redan utsatt situation 

(Gilmartin & Wright, 2008). Ett annat orosmoment för patienterna var hur de skulle 

klara av att hantera de utmaningar och anpassningar som en förändrad vardag efter 

operation innebär. Patienterna var medvetna om hur deras situation såg ut innan 

operation, men de kände sig utlämnade när de inte visste hur livssituationen skulle 

se ut efteråt. När patienterna inte hade möjlighet att påverka situationen upplevde 

dem utsatthet (Rosén et al., 2008).  

 

Det framkallade tudelade känslor hos patienterna att behöva genomgå anestesi. 

Risken att höra ljud eller vakna upp under ingreppet ledde till oro, såväl som tanken 

på att tvingas lägga sitt liv i främmande människors händer under operationen. Detta 

bidrog till att flertalet patienter upplevde sig utlämnade till följd av förlorad kontroll 

(Mitchell, 2010; Mendonça & Andrade, 2015). Trots känslan av maktlöshet till följd 

av förlorad kontroll över kroppen, hade vetskapen om att anestesi skulle användas 
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trots allt en lindrande effekt på många patienters upplevelse av oro. Patienter 

uppskattade dess fördel i att inte behöva uppleva smärta (Mendonça & Andrade, 

2015; Pulkkinen et al., 2016). Något som däremot förstärkte oron var patienternas 

intryck av vårdpersonalen, som de menade la alltför stor vikt vid deras kropp och 

det stundande ingreppet, snarare än på människan som blev opererad. Detta bidrog 

till känslan av sårbarhet (Mendonça & Andrade, 2015; Ozanne, Graneheim, Ekstedt, 

& Malmgren, 2016). 

6.1.2 Patienten upplever osäkerhet 

Majoriteten av patienterna upplevde oro och osäkerhet över att hantera ett begränsat 

vardagsliv och förändrade livsrutiner (Mendonça & Andrade, 2015; Svensson et al., 

2016). Ovisshet om hur intensiv den postoperativa smärtan skulle vara, samt hur 

länge den skulle bestå, var ytterligare faktorer som bidrog till att patienter kände 

osäkerhet i den preoperativa fasen. Patienternas upplevelse av osäkerhet beskrevs 

även bottna i att inte veta sjukhusvistelsens längd, hur tillfrisknandet skulle gå samt 

hur de skulle klara av att hantera de restriktioner som postoperativt krävdes 

(Svensson et al., 2016). 

 

Det framkom att patienterna även upplevde osäkerhet i samband med otillräcklig 

information angående anestesi och operation. När adekvat information saknades för 

att kunna ta noga överlagda beslut i frågan, kände patienterna otrygghet, ovisshet 

och bristande kontroll (Svensson et al., 2016). Det fanns emellertid faktorer som 

påverkade patienternas upplevelse av osäkerhet inför anestesin i positiv riktning. 

Något som hade påtaglig inverkan på patienters upplevelse av lindrad oro var när de 

erbjöds fysisk närhet innan anestesi. Ett exempel på detta var när patienter fick 

möjlighet att hålla vårdpersonal i handen, vilket patienterna beskrev som lugnande 

och rogivande (Mitchell, 2010). 

 

Karakteristiskt för en överhängande del av patienterna var att deras upplevda 

osäkerhet reducerades när vårdpersonal tog hänsyn till deras informationsbehov 

(Gilmartin & Wright, 2008; Mitchell, 2010; Rosén et al., 2008; Drageset et al., 
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2011; McCloud, Harrington, & King, 2014; Svensson et al., 2016; Mendonça & 

Andrade, 2015). Utbytet av information var genomgående en central fråga för 

patienterna under den preoperativa fasen, vilka värdesatte när vårdpersonal fanns till 

hands för att förklara och ge svar på deras frågor. Patienterna ville veta mer, både 

om ingreppets varaktighet och vad det gick ut på, för att bättre hantera osäkerheten 

och oron (Mitchell, 2010; McCloud et al., 2014). När den ansvarige kirurgen inte 

fanns tillgänglig och inte kunde samtala med patienterna innan operationen, kände 

dessa sig hjälplösa. Om patienter däremot fick information beträffande kirurgen och 

dennes status, upplevde de att oron reducerades. För dessa ökade hoppet om ett 

lyckat operationsresultat, vilket ledde till att de kände sig trygga. Tack vare 

information hittade patienter kraft och självförtroende att bättre hantera oron (Guo 

et al., 2014). Denna uppfattning delades dock inte av samtliga patienter, då vissa 

snarare upplevde att information som förmedlades till dem preoperativt medförde att 

de kände sig nervösa (Drageset et al., 2011).  

 

Utöver osäkerheten som uppkom när patienterna inte visste vad som väntade, 

upplevdes oro hos många när de inte kunde relatera till vad den efterföljande tiden 

innebar (Mendonça & Andrade, 2015). Erfarenheter från tidigare ingrepp påverkade 

många patienters upplevelse av oro inför operation. Patienter med erfarenhet från 

tidigare operationer kände ett ökat lugn och reducerad oro. Positiva erfarenheter, till 

skillnad från negativa eller inga alls, tenderade att ha en orossänkande effekt då 

detta skänkte patienterna trygghet i den annars rådande osäkerheten. Då patienterna 

visste vad de skulle genomgå och samtidigt kunde relatera till proceduren, 

upplevdes oron mer lätthanterlig (Rosén et al., 2008). Däremot förvärrade negativa 

erfarenheter från tidigare genomgångna operationer patienternas upplevelse av oro 

inför stundande operation. Situationer som hade upplevts otäcka hängde kvar i 

patienternas minne, trots att dessa upplevdes för många år sedan. Vidare beskrev 

patienter att den preoperativa fasen upplevdes tryggare när de kände sig 

respekterade och lyssnade till, vilket även inkluderade de patienter med negativa 

erfarenheter från tidigare operationer (Svensson et al., 2016).  
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6.2 Ängslan  

6.2.1 Patienten upplever ångest 

Hos de patienter som upplevde väntetiden lång, hopplös och svåruthärdlig utlöstes 

emotionella reaktioner av blandad karaktär och intensitet. För merparten av 

patienterna framkallade oron kaosartade och tortyrliknande känslor, vilket 

resulterade i svåra ångestattacker (Drageset et al., 2011). Nivån på den upplevda 

ångesten skiljde sig åt beroende på vilken förkunskap patienten förfogade över 

angående operationen. Detta gav insikt i varför vissa patienter upplevde ångesten 

måttlig medan andra upplevde den som stark (Guo et al., 2014). 

Information hade såväl positiv som negativ påverkan på patienternas upplevelse av 

ångest. Beroende på hur patienter tog emot information, kunde denna både förstärka 

och reducera ångesten. Vissa patienter tvivlade på att deras upplevda ångest och 

psykiska välmående skulle lindras, även om de visste mer. Dessa menade att det 

snarare förstärkte deras rädsla och oro. Tvärtom mot detta upplevde andra patienter 

information som högst betydelsefull när det kom till att lindra deras ångest, vilket 

därmed även lindrade deras oro (Guo et al., 2014). Vissa patienter upplevde att 

deras ångest ökade när de blev insatta och fick veta mycket. I många fall upplevde 

patienter svår ångest när de visste alltför mycket om sin situation (McCloud et al., 

2014). Å andra sidan ledde utebliven information eller informationsbrist däremot till 

att patienterna uppfattade sig mer frustrerade och oroliga (Mendonça & Andrade, 

2015).  

6.2.2 Patienten upplever rädsla  

Det fanns ett stort behov hos patienter att veta när operationen skulle ske. Det 

utlöste stress när de enbart tilldelades ungefärlig operationstid, vilken dessutom 

kunde ändras med kort varsel (Lundén, Lundgren, Persson & Lepp, 2013). De 

patienter däremot som visste operationsdatumet kände sig mindre oroliga och de 

kände säkerhet och kontroll över situationen (Drageset et al., 2011). För många 

patienter förvärrades rädslan och stressen ytterligare när de ställdes inför 

livshotande operationer, vilket utgjorde en emotionell börda som gav upphov till oro 

(Mendonça & Andrade, 2015). Rädslan att förlora kontroll uppkom som ett resultat 

av utebliven information, men den uppkom även trots att patienterna hade fått både 
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skriftlig och detaljerad information (Drageset et al., 2011; McCloud et al., 2014). 

Bristen på information ledde i några fall till att patienterna inbillade sig 

fruktansvärda scenarier och rädslan för att drabbas av panikattacker var ständigt 

närvarande (Svensson et al., 2016). 

 

Majoriteten av patienterna var rädda för att drabbas av komplikationer som kunde 

tillstöta efter operationen. De patienter som vid tidigare operationer drabbats av 

komplikationer var rädda och de oroades över att förloppet skulle återupprepas. Att 

få bestående urinbesvär, drabbas av massiv blödning, komplicerade hjärtproblem 

såsom proppar och hjärtsvikt, bli inlagd på intensivvårdsavdelning eller att livet 

skulle bli värre än vad det varit innan operationen, var några av de komplikationer 

som patienter oroade sig för och som gjorde dem rädda (Gilmartin & Wright, 2008; 

Feuchtinger et al., 2014; Ozanne et al., 2016; Mendonça & Andrade, 2015; Lundén 

et al., 2013). De patienter som dessutom var ensamstående med barn upplevde 

rädsla för att eventuella komplikationer skulle försvåra omhändertagningen av dessa 

(Ozanne et al., 2016).  

 

Något som majoriteten av patienterna kände rädsla över var smärta, både under 

operation och postoperativt (Feuchtinger et al., 2014; Gilmartin & Wright, 2008; 

Drageset et al., 2011; Ozanne et al., 2016). Patienter uttryckte även rädsla över att 

behöva lida av postoperativt illamående (Drageset et al., 2011). Utöver rädsla för 

smärta, så skrämdes och stressades patienterna av att operationen skulle ställas in 

(Ozanne et al., 2016) eller behöva tvingas till ytterligare medicinska åtgärder 

(Feuchtinger et al., 2014).  

 

För många patienter gav både den preoperativa fasen och den kommande 

operationen upphov till rädsla (Feuchtinger et al., 2014). Det upplevdes 

skrämmande att behöva genomgå anestesi (Feuchtinger et al., 2014; Ozanne et al., 

2016). Rädslan innefattade en otillräckligt djup anestesi med risken att vakna under 

ingreppet (Svensson et al., 2016). Den preoperativa fasen upplevdes skrämmande 
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och patienterna var rädda för att inte veta vad som väntade. Risken att få höra ljud 

under ingreppet gav upphov till rädsla (Feuchtinger et al., 2014; Drageset et al., 

2011; Pulkkinen et al., 2016). Rädsla upplevdes även till följd av insikten att 

stunden var kommen för operation (Mendonça & Andrade, 2015), men även att 

operationen riskerade misslyckas eller att varken ytterligare eller fler avancerade 

operationer skulle kunna hjälpa dem (Lundén et al., 2013).  

 

Många patienter upplevde det hotfullt att bli nedsövd och utsatt för ingrepp. Det 

fanns hos patienter en oro att inte vakna upp efteråt och föreställningen att inte få 

återse viktiga närstående framkallade både nervositet, rädsla och stress. Den 

preoperativa fasen upplevdes såväl skrämmande som hotfull och patienterna kände 

att det var mycket påfrestande att klara av att hantera den. Ett urintest krävde stor 

mental ansträngning och gjorde patienterna nervösa (Gilmartin & Wright, 2008). 

För vissa upplevdes oron så kraftigt att den även innefattade dödsrädsla. Det 

framgick även att det fanns en rädsla inför separation från viktiga syften och 

uppgifter livet (Gilmartin & Wright, 2008; Feuchtinger et al., 2014; Mendonça & 

Andrade, 2015). Många patienter var oroliga över att inte lyckas återhämta sig efter 

operationen och rädslan över att tvingas bli beroende av andra för praktisk hjälp 

fanns ständigt närvarande (Gilmartin & Wright, 2008; Drageset et al., 2011). 

Patienter upplevde det skrämmande att få livsrutinen förändrade och många var 

rädda för vad som väntade dem efter operationen (Mendonça & Andrade, 2015). 

Rädsla upplevdes även hos många patienter till följd av tidigare smärtsamma eller 

misslyckade operationer (Lundén et al., 2013), men trots att patienter genomgått 

liknande operationer vid tidigare tillfällen och haft positiva erfarenheter från dessa, 

så upplevdes likväl rädsla hos dessa patienter (McCloud et al., 2014). 
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7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) är det centralt att författarna för en kritisk 

diskussionsmetod i vilken litteratursökning, dess innehåll, kvalitet och urval 

diskuteras i syfte att belysa tillvägagångssättets olika för- och nackdelar. Diskussion 

ska även ske angående studiens överförbarhet till andra kontext, studiens 

begränsningar samt dess trovärdighet. 

 

Tillämpningen av litteraturstudier ger möjlighet för författarna att identifiera 

ytterligare studier med liknande resultat, vilket styrker trovärdigheten i föreliggande 

studie då mycket material finns att tillgå. Dessutom möjliggjordes identifikation av 

kunskapsluckor inom aktuellt ämne, vilket kan utgöra grund för framtida studier 

(Forsberg & Wengström, 2013). Författarna genomförde studien gemensamt med 

intentionen att såväl engagemang som resultat kunde stödjas av båda. Målet var att 

båda skulle bli likvärdigt insatta och kunniga i studiens samtliga delar. Forsberg och 

Wengström (2013) beskriver förfarandet som ett sätt att stärka resultatets 

trovärdighet eftersom författarna får möjlighet att reflektera och diskutera under 

arbetets gång.  

7.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) bör en systematisk sökning i databaser 

utföras utifrån såväl inklusionskriterier som exklusionskriterier. 

 

Att endast inkludera artiklar skrivna på svenska och engelska kan ses som en 

svaghet med studien, men då författarna endast behärskar dessa språk ansågs detta 

alternativ mest lämpligt. Dock inser författarna att relevanta studier på andra språk 

kan ha missats. Inklusionskriteriet kan dock styrka litteraturstudien eftersom artiklar 

på andra språk än engelska och svenska hade kunnat bli felaktigt översatta om de 

inkluderats. Det valdes att inte använda inklusionskriterier utifrån geografiskt 

ursprung då detta inte ansågs påverka upplevelsen av oro. Därmed riskerades inte att 
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gå miste om relevanta artiklar. Författarna valde att inkludera både män och kvinnor 

för att få ett bredare resultat, samt såväl inneliggande som dagkirurgiska patienter. 

Detta gjordes för att nå fler patienter, då längre tid på sjukhus ger fler tillfällen till 

intervjuer. Ovanstående aspekter betraktades som en styrka för överförbarheten, då 

studiens resultat kan bidra med ett utökat kunskapsområde angående patienters 

upplevelse av oro i många länder, oavsett kön och kirurgisk verksamhet.  

 

Forsberg och Wengström (2016) motiverar valet att avgränsa årtal för artiklarnas 

publicering i syfte att hitta aktuell forskning, vilket är av stor betydelse för studiens 

resultat. Publiceringsdatum för artiklarna avgränsades till år 2008 då författarna i 

första hand önskade så ny forskning som möjligt i förhållande till dagens sjukvård. 

Författarna är medvetna om detta kan ha inneburit en svaghet för studiens resultat, 

såväl som exklusionen av patienter under 18 år, då både artiklar och patienter kan ha 

haft, för studiens syfte, relevanta och intressanta upplevelser av oro. Detta kan 

betraktas som en svaghet, då det kan ha medfört att relevanta artiklar för studiens 

syfte, missades samt riskerar att minska materialets omfattning. Författarna är 

medvetna om att tidsavgränsningen och åldersavgränsningen kan ha inneburit 

förlust av aktuell forskning inom ämnet. Avgränsningen kan dock anses som en 

styrka i avseende att hitta aktuell forskning, samt att undvika svårigheten som 

tillkommer i att jämföra resultat av gammal och ny forskning. 

 

Det är en styrka att litteraturstudien inte är baserad på litteraturöversikter med 

tillhörande resultat, utan vetenskapligt granskade artiklar som genomgått peer 

review. Detta medförde att sekundärkällor undveks och material hämtades från 

originalkällor, vilket var en fördel. Dock saknas kvalitetsgranskningen peer-

reviewed i databasen PubMed och därför användes Ulrich’s Periodicals Directory 

(2018) i syfte att säkerställa artiklarnas vetenskapliga kvalitet.  

7.1.2 Datainsamling 

För att svara på studiens syfte var det en styrka att en systematisk sökstrategi 

genomfördes, eftersom en samlad beskrivning av aktuell forskning inom ämnet 



 

24(48) 

 

kunde inhämtas (Forsberg & Wengström, 2013). Initialt utfördes en sökstrategi med 

hjälp av de specifika ämnesorden i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo för att 

kontrollera materialets bredd. Nyckelbegreppen patients, experience, anxiety och 

preoperative ansågs relevanta då dessa begrepp ingick i studiens syfte. I efterhand 

kan en svaghet ha varit att begreppet ‘apprehension’ missades i sökningen, vilket 

eventuellt kunde ha givit ytterligare relevant och för studien lämpligt material.  

 

En styrka var att sökorden jämfördes med “MeSH termer”, “Cinahl Headings” samt 

“Thesaurus” i de olika databaserna för att garantera dess innebörd, men även för att 

täcka in ämnet. En styrka med sökningen var att de “booleska operatorerna” 

användes frekvent i samtliga databaser. Genom att välja operatorn “AND” för att 

kombinera begrepp med liknande innebörd samt operatorn “OR” för synonyma 

begrepp, kunde mer material inkluderas till följd av utvidgad sökning och denna 

undvek samtidigt att bli begränsad. Detta är något Forsberg och Wengström (2013) 

poängterar viktigt för att bredda sökningen.  

 

Författarna valde även att utföra en manuell sökning med fritext i databasen 

PubMed med frasen “Patients' expectations and experiences of surgery” för att hitta 

en specifik artikel som ansågs värdefull. Detta medförde relevant material och 

bidrog till ett fördjupat resultat Sökningar i fritext kombinerades för att sökbredden 

skulle bli mer omfattande, men även fritextord och ämnesord kombinerades vilket 

kan anses fördelaktigt för att bredda studien (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

De artiklar som svarade på studiens syfte, vissa var dubbletter, återfanns i alla tre 

databaser. Detta säkerställde att ett stort sökområde täcktes in. Studiens pålitlighet 

stärktes genom att tydligt redovisa sökdatum och sökstrategi i såväl löpande text 

som i kompletterande bilagor (se bilaga 1) för varje databas. Detta visade att den 

forskning som hittades var aktuell. 
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Författarna medger att om mer tid hade funnits för att lära sig mer om denna 

sökteknik, så hade ett mer effektivt och förfinat sökresultat kunnat fås. Antalet 

träffar kunde då ha varit fler.  

7.1.3 Urval 

I aktuell litteraturstudie inkluderades både kvalitativa och kvantitativa artiklar, 

vilket Forsberg och Wengström (2013) menar styrker resultatet och ökar studiens 

trovärdighet. Kristensson (2014) menar att trovärdigheten ökar ytterligare om de 

kvalitativa artiklarna redovisar citat. Detta ger på sätt ett helhetsresultat då 

sekundärkällor undviks till förmån för de intervjuade personernas egna ord. Utifrån 

resonemanget ökar således denna litteraturstudies trovärdighet eftersom samtliga 

inkluderade kvalitativa artiklar redovisade citat. 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) kan validiteten sällan vara bevisad, 

verifierad eller erkänd, men helst bör artiklar som diskuterar mätinstrumentets 

validitet i sin studie väljas. I aktuell litteraturstudies kvantitativa artiklar diskuteras 

validiteten, vilket är en styrka. Kvantitativa artiklar valdes även för att de ansågs ha 

hög reliabilitet. En svaghet med litteraturstudien var att författarna upplevde det 

svårt att läsa av den kvantitativa datan, vilken lätt kunde förvrängas om den egna 

tolkningen applicerades. För att författarna skulle undvika påverkan från varandra så 

lästes artiklarnas tabelldata noggrant på enskilt håll, för att slutligen diskuteras ihop 

i syfte att urskilja utsagor (Forsberg & Wengström, 2013).   

 

En styrka med urvalet var beslutet att läsa alla av artiklarnas abstract för att ej 

utesluta eventuella relevanta artiklar enbart utifrån titel. Efter detta valdes 12 

stycken artiklar noggrant ut för att läsas i fulltext. Artiklar som bland annat 

undersökte omvårdnadsåtgärder valdes bort. Resultatet i artikeln “Day surgery: 

patients’ felt abandoned during the preoperative wait” (Gilmartin & Wright, 2008) 

grundades på intervjuer både från patienter och vårdpersonal vilket kan vara en 

svaghet för studiens resultat. Det ansågs dock som en styrka att författarna var 

medvetna om detta och därför lades extra stor vikt vid att endast välja ut material 
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från patientperspektivet. Artikeln ansågs vara relevant sett till studiens syfte, varav 

den inkluderades till resultatet.  

7.1.4 Kvalitetsgranskning 

Kristensson (2014) skriver att trovärdigheten i en litteraturstudie ökar när artiklarna 

granskas individuellt. Litteraturstudiens värde ligger även i hur författarna 

identifierar och värderar relevanta artiklar (Forsberg & Wengström, 2013). En 

svaghet med kvalitetsgranskningen är den bristfälliga kunskap och erfarenhet som 

författarna har för att kunna avgöra innehåll, design, urval, mätinstrument samt 

analys i de valda artiklarna. Modifierade granskningsmallar av Forsberg och 

Wengström (2013) användes för såväl kvalitativa som kvantitativa artiklar. Detta 

ses som en svaghet då mallarna inte kunde klassificeras som validerade instrument, 

eftersom de modifierats för att passa aktuell litteraturstudie. I efterhand inser 

författarna att en mer lämplig granskningsmall hade varit att föredra. En styrka var 

dock att författarna ansåg sig behärska de mallar som användes för 

kvalitetsgranskningen, då dessa var enkelt strukturerade och utformade (se bilaga 3). 

För de kvantitativa artiklarna användes en modifierad mall från Forsberg och 

Wengström (2016). Mallarna användes enskilt vid en första kvalitetsbedömning och 

sedan jämfördes och diskuterades artiklarnas resultat gemensamt. En sådan 

forskartriangulering stärker enligt Forsberg och Wengström (2013) litteraturstudiens 

kvalitet. Då de gemensamma besluten angående artiklarnas kvalitet inte vållade 

några tveksamheter, ansåg författarna detta öka studiens trovärdighet. 

 

Granskningsmallarna innehöll frågor som kunde besvaras med ja och nej, samt 

öppna frågor. 1 poäng gavs vid väl beskriven och besvarad fråga, medan 0 poäng 

gavs vid en icke besvarad fråga. Artiklar som uppnådde högsta poäng eller två 

poäng därifrån ansågs ha hög kvalitet och artiklar som låg 3-4 poäng från maximal 

poäng ansågs vara av medelkvalitet. Granskningsmallen klargjorde artiklarnas 

vetenskapliga innehåll. Överensstämmelse, noggrannhet samt pålitlighet bedömdes 

grundläggande i granskningen (Forsberg & Wengström, 2016). 
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7.1.5 Dataanalys 

Initialt följdes analysstegen individuellt enligt Forsberg och Wengström (2013) 

riktlinjer, vilket ökar trovärdigheten då respektive författares förförståelse inte 

riskerar att influera varandras åsikter. Därför lästes artiklarnas resultat enskilt för att 

få en helhetsbild. Efterföljande steg i analysen innebar att identifiera betydelsefulla 

fynd i resultatet. På varsitt håll markerade författarna utsagor som ansågs relevanta 

och efter detta diskuterades och jämfördes resultaten. För att språkets nyanser och 

egentliga innebörd inte skulle förloras genom översättning behölls det engelska 

originalet i utsagorna och översättning utfördes först i koderna för att åskådliggöra 

originaldata för läsaren. Detta kan således anses vara en styrka för studien. Att 

markera fynden i resultatet underlättade för att urskilja likheter och skillnader. När 

samtliga utsagor jämförts och gemensamt valts ut, skrevs dessa ut på papper och 

klipptes ut så att de lättare kunde jämföras och kategoriseras. Forsberg och 

Wengström (2013) rekommenderar kategorisering av fynden, då de menar att dessa 

kan skilja sig åt markant. Författarna ansåg att studiens trovärdighet ökade då 

resultatets olikheter presenterades i kategorier. Detta möjliggör även för läsaren att 

själv avgöra överförbarheten (Forsberg & Wengström, 2013). Litteraturstudiens 

modersmål är svenska. Polit och Beck (2017) betonar att bias kan innebära påverkan 

på resultatets innebörd, vilket kan ske vid en översättning av språk. Detta anses 

således kunna innebära en svaghet i studien.  

7.1.6 Etiska överväganden 

Författarnas ambition var att under hela processen i största i möjliga mån hålla oss 

objektiva för att inte låta förförståelsen färga och påverka resultatet. All forskning 

som inkluderats i studien har karakteriserats av ett etiskt förhållningssätt. 

Författarna har etiskt beskrivit resultatet genom att varken addera eller tagit bort för 

att felaktigt framställa resultatet, således har fakta redogjorts som den uppenbarat 

sig.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med aktuell litteraturstudie är att beskriva vuxna patienters upplevelser av oro 

inför operation. Det framkom ur resultatet att oro uttrycks som känslan av 
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maktlöshet och ängslan. Upplevelsen av oro har visat sig bottna i både olika 

informationsbehov och de erfarenheter som patienter bär på. I följande avsnitt 

kommer kategorin vårdlidande att utgöra en dominerande del av 

diskussionsunderlaget. Kategorier kommer att diskuteras och sammanflätas i syfte 

att beskriva och tydliggöra deras samband. 

 

Analysen visar att patienter som väntar på operation känner sig utlämnade under den 

preoperativa fasen, vilket har stor påverkan på deras upplevelse av oro. Det 

framkommer att många patienter känner sig sårbara och utsatta när den preoperativa 

väntan är oviss och de inte vet vad som väntar, vilket omöjliggör för dem att leva 

normalt. Patienter upplever stor maktlöshet när de vet hur livssituationen ser ut 

innan operationen, men inte kan påverka hur vardagen efteråt kommer att bli. 

Eriksson (2015) beskriver att människans livssituation förändras av att bli patient 

och den tidigare trygga och självklara vardagen tas plötsligt ifrån en. Den oro som 

beskrivs kan innebära ett stort livslidande för patienten, vilken tvingas till en 

ofrivillig förändring av tillvaron. Ovanstående resonemang kan dock betraktas ur 

flera perspektiv. Behöver en förändrad livssituation alltid likställas med en 

försämrad livssituation? 

 

Fastän att sjukdom hotar människans hela existens och patienter i samband med 

operation upplever svår oro och känslor av maktlöshet, kan de hälsovinster som 

operationen genererar ändå ses. Trots att tryggheten i livet vid dessa tillfällen har 

raserats och patienten behöver tid för att återigen bygga upp ett nytt 

meningssammanhang, så kan den stundande operationen ändå ge patienten glädje 

och hopp om en förbättrad livssituation och upphört lidande. Eriksson (2015) 

beskriver hur vanligt det idag är inom vården att möta patienter som gärna vill ge 

upp när tillvaron saknar mening. Vidare beskrivs hur en oviss framtid kan generera 

stor livsleda. Det är således av yttersta vikt att sjuksköterskor tar sig tid och visar 

genuint intresse att lyssna till patientens frågor och funderingar för att begränsa och 

motverka denna ovisshet. Det framstod tydligt i aktuell studies resultat att patienter i 

hög grad önskar vårdpersonal som är närvarande och som aktivt lyssnar på dem. 
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Detta framkommer även i tidigare forskning, vilken belyser att en tillitsfull relation 

skapas när patienten känner trygghet i att sjuksköterskan finns tillgänglig både innan 

och efter operationen (Lindwall, von Post & Bergbom, 2003). En närvarande och 

lyhörd personal bidrar till lugnare och tryggare patienter med reducerad oro. Även 

nyare forskning visar att patienter uppskattar och högt värderar en omtänksam och 

närvarande personal som tar sig tid att svara på frågor. Sjuksköterskans stöd gjorde 

patienterna delaktiga i vårdprocessen, vilket gav dem en känsla av kontroll samt ett 

ökat förtroende för vården (Davis, Vincent, & Henley, 2013; Dickerson et al., 2011; 

Engstrand et al., 2016). 

 

Från resultatet framkom att patienter känner sig övergivna och bortglömda när den 

preoperativa fasen drar ut på tiden och de tvingas vänta på operationen utan att få 

veta anledningen till detta. Oron förstärks när vårdpersonal varken lyssnar eller talar 

med patienter, samtidigt som det visar sig att oron tenderar att minska när fysisk 

närhet möjliggörs. Eriksson (2015) förklarar att icke-vård kan utgöra ett 

vårdlidande. Oro orsakad av väntetid kan således vålla patienten ett vårdlidande, 

vilket ligger på vårdens ansvar att förhindra. Av resonemanget kan slutsatsen dras 

att detta lidande kan orsakas av den oro som patienter upplever och som i hög grad 

framkallas av känslan att vara övergiven och ensam innan operation. Vidare menar 

Eriksson (2015) att väntetiden kan begränsa patientens liv och frihet under den 

preoperativa fasen, vilket förutom vårdlidande även kan åsamka patienten 

livslidande. Detta livslidande kan förvärras till följd av patientens förtvivlan och oro 

över att inte bli sedd och hörd, vilket närmast kan beskrivas som ett hot av 

förintelse. Lidande uppstår när rädsla, osäkerhet och väntan upplevs av patienten. 

Utifrån ovanstående resonemang blir det viktigt att inte glömma bort 

omvårdnadsåtgärdernas betydelse när det kommer till att lindra lidande och reducera 

oro. Det har visat sig att en mellanmänsklig närvaro kan lindra människors lidande 

(Eriksson, 2015). Detta styrks av Carr, Brockbank, Allen och Strike (2006), vilka 

menar att det inte alltid behöver vara just vårdpersonalens närvaro som gör skillnad, 

utan oro kan lindras även i samvaron av andra patienter. Patienter beskriver detta 

som avgörande för deras upplevelse av trygghet och förmåga att klara av deras 
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preoperativa oro. Att få dela tankar och rädslor med människor i samma situation 

visar sig bidra till minskad oro och lidande.  

 

Trots att omvårdnadens betydelse från ovanstående resonemang blir tydlig, så riktas 

överhängande fokus mot medicinska åtgärder och praktiska förberedning när det 

kommer till att lindra patientens oro inför operation. Författarna till aktuell studie 

uppfattar att det tyvärr finns få skrivna riktlinjer som diskuterar omvårdnadens 

betydelse för att lyckas skapa en trygg och väl förberedd patient. Litteratur förklarar 

att premedicinering idag utgör en frekvent behandlingsform för att minska patienters 

upplevelse av oro inför operation (Järhult, 2006). Å andra sidan visar nyligen utförd 

forskning att premedicinering i lugnande syfte dessvärre inte har någon signifikant 

säkerställd skillnad av påverkan i uppmätt oro bland patienter inför operation 

(Maurice-Szamburski et al., 2015). Vidare förklarar Moser et al. (2003) att sederade 

patienter har en minskad verbal kommunikation, vilket kan försvåra dennes förmåga 

att uttrycka sin oro. En sådan farmakologisk behandlingsåtgärd kan således leda till 

begränsningar för sjuksköterskan att ge god omvårdnad. Utifrån diskussionen blir 

sjuksköterskans betydelse i sammanhanget tydlig och de omvårdnadsåtgärder som 

kan utföras för att förbättra patientens upplevelse av oro blir väsentliga att belysa, 

för att på så sätt lindra lidandet i den preoperativa fasen. Tidigare forskning 

(Spalding, 2003) visar att preoperativ utbildning är en välkänd metod världen över, 

vilken utgör ett viktigt verktyg i syfte att reducera patienters oro. Genom att förklara 

för patienterna vad de kommer att möta under och efter operationen, ge patienterna 

möjlighet att träffa och lära känna den personal som kommer att vårda dem, samt 

låta patienterna bekanta sig med den preoperativa miljön, så blir den okända miljön 

bekant för patienterna. Detta möjliggör för dem att på enklare sätt förbereda sig 

inför sin kommande operation och sina postoperativa behov (Spalding, 2003).   

 

Metoden kan vara till stor nytta för sjuksköterskan i syfte att lindra patientens 

lidande, då Spalding (2003) skriver att de patienter som gjorts delaktiga och haft 

möjlighet att ställa frågor i vårdförloppet upplever ett förbättrat mående med mindre 

oro. Med metodens hjälp kan patientens upplevelse av oro på ett enklare sätt 
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synliggöras, vilket kan underlätta för sjuksköterskan att förstå hur patienten känner 

och upplever situationen. Eriksson (2015) beskriver dock att förmågan att förmedla 

sitt lidande till andra människor ofta saknas när lidandet är som mest intensivt. Detta 

medför ett krav om att sjuksköterskan måste finns till hands och visa sig engagerad 

och lyhörd inför patientens behov. Resonemanget styrks av tidigare forskning, 

vilken förklarar att sjuksköterskor som finns tillgängliga och visar intresse för 

patienten, bidrar till större förtroende och ökat lugn. För patienterna ledde 

sjuksköterskans uppträdande till en minskad oro och osäkerhet inför att överlämna 

sig i vårdens händer (Lindwall et al., 2003). Eftersom lidandet inte alltid kan 

uttryckas så måste sjuksköterskan i vissa fall ha modet att vidta åtgärder och agera 

utan att patienten specifikt ber om det. Om lidandet ska kunna lindras är det en 

förutsättning att sjuksköterskan inte förnekar lidandet, utan istället vågar se och 

bemöta detta. Således kan patientens upplevelse av oro lindras om sjuksköterskan 

visar engagemang och finns till hands för patienten innan operation. När detta sker 

kan sjuksköterskan fullfölja sitt professionella ansvar, vilket enligt HSL (SFS 

2017:30) är att lindra lidande och främja hälsa. Det ger patienten goda 

förutsättningar att upprätthålla orken att fortsätta kämpa, trots en till synes hopplös 

situation (Eriksson, 2015).  

 

Det framkom av studiens resultat att patienters oro förstärktes när vårdpersonal 

uppträdde nonchalant och ointresserat. Patienterna kände sig oprioriterade till följd 

av en pressad vårdmiljö där vårdpersonal inte hann att tillgodose deras behov. Detta 

kan ses hänga samman med det vårdlidande som uppkommer när personal inte ser 

patientens oro och behov av stöd. Eriksson (2015) menar att lidande kan orsakas av 

ensamhet, väntan och oro, men även av en nonchalerande vårdpersonal, vilket kan 

framkalla stor maktlöshet hos patienten när denne upplever att den inte tas på allvar. 

Det vårdlidande som beskrivs är en form av maktutövning som kan leda till att 

nödvändiga omvårdnadsåtgärder uteblir, vilket aldrig kan betraktas som något annat 

än en kränkning av patientens värdighet. Vårdpersonal ansvarar för att patienten ska 

uppleva värdighet genom att bli sedd och bekräftad, vilket kan bidra till minskat 

lidande. Detta är emellertid en problematik som kan diskuteras. En reflektion 

baserat på resonemanget är om dagens sjukvård försvårar sjuksköterskans ambition 
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att undvika uppkomsten av vårdlidande. Kan det möjligtvis vara så att vårdpersonal 

faktiskt uppmärksammar patientens behov av att få prata? Kanske skapar 

sjuksköterskan ofrivilligt ett vårdlidande som ett resultat av att tid och möjlighet att 

hinna med patienten uteblir?  

 

I nyligen publicerad forskning förklarar Copanitsanou, Fotos och Brokalaki (2017) 

att arbetsmiljön är en avgörande faktor för sjuksköterskans förmåga att ge god 

omvårdnad. Färre sjuksköterskor drabbas av utbrändhet när de känner att de trivs 

och tillräckligt med tid finns för att utföra arbetssysslor. Patienterna i sin tur, 

upplever en högre tillfredsställelse med omvårdnaden när personalens arbetsmiljö är 

god. Upplevelsen av oron kan således förbättras om patienterna upplever sig 

tillgodosedda och nöjda med sin omvårdnad. Dessvärre visar nyligen publicerad 

forskning att sjuksköterskor känner sig begränsade i sin yrkesroll och de upplever en 

hög stress till följd av ett alltför stort patientantal, vilket inverkar negativt på 

omvårdnaden de tillhandahöll (Russell, 2016). Denna pressade arbetsmiljö kan 

riskera avsaknad av reflektion om det mänskliga lidandet. I sammanhanget blir det 

viktigt att belysa det vårdlidande Eriksson (2015) beskriver som medveten vanvård, 

vilket kan uppträda till följd av vårdpersonalens ovilja att ge nödvändig omvårdnad. 

Detta kan uttryckas som nonchalans från sjuksköterskans sida, vilket skapar känslan 

av maktlöshet hos den drabbade patienten. Det är följaktligen viktigt att särskilja 

detta lidande från det vårdlidande som kan uppstå till följd av faktorer som inte går 

att påverka. Exempelvis kan detta vara när personal inte hinner tillgodose patientens 

behov av stöd, vilket kan vara fallet då personalbrist råder. 

 

Från resultatet framkom det att upplevelsen av oro till stor del påverkas av tidigare 

erfarenheter. Patienter upplever trygghet när de kan relatera till ett positivt 

igenkännande från tidigare operationer, då de har vetskap om vad som väntar och att 

de klarat proceduren innan. En reducerad oro bottnar i en närvarande vårdpersonal, 

vilka ser patienterna och som med medmänsklighet bemöter deras behov. Detta 

betyder att om sjuksköterskan uppmärksammar patienternas ängslan och lämnar 

utrymme åt samtal om den, kan vinsten bli att patienter bär med sig en positiv 
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erfarenhet. Moene, Bergbom och Skott (2006) menar att patienter uppskattar när 

vårdpersonal uppträder empatiskt genom ord och handlingar, samt behandlar dem 

som unika individer. När patienter skapar ett tillitsfullt band till vårdpersonalen 

uppfattas miljön som mindre obehaglig då dessa upplever sig sedda som 

medmänniskor. Dahlberg och Segesten (2010) bekräftar att att patientens livsvärld 

har en rumslig aspekt. Detta innebär att miljön inte upplevs hotfull och skrämmande 

om patienten uppfattar den som välbekant och trevlig. En slutsats att dra är således 

att det lönar sig för sjuksköterskan att ta sig lite extra tid och kraft att lyssna på 

patienten, då detta kan generera införskaffandet av en djupare insikt i patientens 

livsvärld och därmed även en djupare förståelse för dennes behov.  

 

Det visar sig även att olika patienter önskar veta olika mycket för att bättre kunna 

hantera oron, vilken både kan förstärkas och reduceras beroende på hur 

informationen tas emot. Många patienter upplever svår ångest när de vet för mycket, 

medan andra upplever sig oerhört frustrerade och oroliga när de vet för lite. Som 

nämnts i aktuell litteraturstudies bakgrund, så utgör den preoperativa bedömningen 

en central del inom kirurgisk verksamhet, såväl för personalens skull som för 

patientens. Denna arbetsmetod uppskattas av patienterna, som känner sig sedda och 

betydelsefulla. De upplever att oron lindras när de får möjlighet att prata och ställa 

frågor till kirurgen innan operationen. Denna uppfattning som framkom ur resultatet 

strider dock mot vad tidigare forskning inom ämnet visar, vilken tvärtom betonar att 

möjlighet till samtal med kirurgen i den preoperativa bedömningen inverkar 

minimalt på patientens upplevelse av oro innan operation. Upplevelsen förblev 

densamma utan någon som helst lindrande effekt (Fraczyk & Godfrey, 2010). Av 

denna tudelade uppfattning kan slutsatsen om alla individers unikhet dras. Att olika 

människor kan uppleva precis samma situation på olika sätt visar på människors 

komplexitet och det faktum att allas upplevelser är subjektiva. Dahlberg och 

Segesten (2010) beskriver att då livsvärlden är högst personlig och unik, kan den 

inte särskiljas från den människa den betecknar. Människors individuella 

upplevelser är i centrum, varpå det blir viktigt för sjukvården att få djupare 

förståelse för hur patienten uppfattar situationen. Eriksson (2015) menar att 

livslidandet beror på vart i livscykeln patienten befinner sig. Utifrån perspektivet att 
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alla människors upplevelser är subjektiva, kan patienter uppleva även lidandet på 

olika sätt. Således är kunskap om detta viktigt att beakta. Det är viktigt att förstå att 

både lidandet och dess bakomliggande orsaker som högst individuella, vilket kan 

vara problematiskt för sjuksköterskan i sin yrkesroll. Det kan vara svårt för 

sjuksköterskan att avgöra om denne orsakar såväl vårdlidande som livslidande samt 

en ökad oro, genom att förse patienten med information, eller om sjuksköterskan 

genom att informera, faktiskt hjälper patienten att lindra sin oro och därmed sitt 

lidande? Eriksson (2015) förklarar att vårdlidande kan vara ett resultat av utebliven 

vård, vilket kan bero på bristande reflektion och kunskap om lidande hos 

vårdpersonal eller rentav en oförmåga att se vad patienten är i behov av. Från 

litteraturstudien blev detta tydligt då det framkom att många patienter upplever att 

de inte blir sedda i dagens sjukvård. Vårdlidande bör oavsett orsak anses som ett 

onödigt lidande, eftersom det omedvetet eller medvetet, orsakas av sjukvården. 

 

Till följd av bristande yrkeserfarenhet kan det som nybliven sjuksköterska således 

vara en fin gräns mellan att antingen skapa eller lindra oro hos patienten. Forskning 

lyfter fram hur betydelsefullt det är för patienten att omvårdnaden i den preoperativa 

fasen utgår från dennes behov (Davis et al., 2013). Det framkommer att såväl för lite 

som för mycket information i den preoperativa fasen kan förvärra upplevelsen av 

oro, vilket belyser vikten av att erbjuda individanpassad information. Enligt 

Eriksson (2015) kan vårdlidandet undvikas om individuell vård tillhandahålls, vilket 

bekräftar människans värdighet. Utifrån HSL (SFS 2017:30) riktlinjer ska 

sjuksköterskan förebygga ohälsa samt ta hänsyn till patientens behov av trygghet 

och behandling i vården. I det preoperativa omvårdnadsansvaret tillkommer 

dessutom säkerställandet av patientens förståelse av den information som ges (Holm 

& Hansen, 2000). För sjuksköterskan kan detta bli problematiskt då forskning inom 

ämnet beskriver patienters svårigheter och nedsatta förmåga att ta in vad som sägs 

inför operation, till följd av den påfrestande situationen. Det framkommer att 

information upplevs förvirrande att hantera eftersom patienten har fullt upp med att 

oroa sig över operationen och dess utgång (Specht et al., 2015).  
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Utifrån resonemanget går att förstå att patienter inte alltid är mottagliga i nära 

anslutning till operation och dessa kan ofta vara mentalt frånvarande till följd av 

deras ängslan. Eriksson (2015) förklarar att sjukdomslidande kan utgå från 

patientens självbild. Denna kan vara fylld av skam och skuld, vilket kan komma till 

uttryck som själsligt lidande. Skamkänslan kan drabba patienter i den preoperativa 

fasen när de inte förstår vad sjuksköterskan säger, på grund av oro till följd av den 

påfrestande situationen. Detta är ett onödigt lidande som kan undvikas om 

sjuksköterskan är lyhörd och följsam. En lidande människa behöver hjälp att göra 

lidandet uthärdligt, men det mänskliga lidandet saknar ibland ett språk och 

patienterna kommunicerar det då på andra sätt. Sjuksköterskan måste i dessa 

situationer visa mod och träda in utan att den lidande ber om det. Om 

sjuksköterskan inte vågar se eller väljer att förneka lidandet, kan det inte heller 

lindras. Vidare menar Eriksson (2015) att sjukdomslidande kan uppstå av en 

förnedrande och dömande attityd och en grundläggande förutsättning för att lidande 

ska kunna lindras är att patienten känner sig respekterad. Utifrån detta blir det 

centralt för sjuksköterskan att inte se ner på patienten för att denne inte förstår eller 

kan ta in vad som sägs. Att påtvinga patienten ytterligare ett vårdlidande till den 

redan smärtsamma situationen vore att frångå allt ansvar som sjuksköterskan har 

(HSL, SFS 2017:30). Eriksson (2015) understryker att lidandet måste lindras med 

alla tänkbara resurser. I relation till detta menar Specht et al., (2015) att det är 

centralt att vårdpersonal måste stödja den enskilda patienten utifrån dennes tillstånd 

och förmåga att tillgodogöra sig information och det är samtidigt sjuksköterskans 

ansvar att veta när patienten är mottaglig. Patientens delaktighet stärks när denne 

förstår information och känner kontroll och förtroende, vilket reducerar upplevelsen 

av oro. Utifrån detta kan förstås att det är oerhört viktigt att ha insikt om betydelsen 

av individanpassad vård, vilken möjliggör för sjuksköterskan att arbeta för bästa, 

möjliga vård.  

 

Då Svensk sjuksköterskeförening (2017) skriver att den högspecialiserade vården 

idag utvecklas snabbt, kan detta innebära att oro till följd av skam även upplevas om 

patienten inte behärskar den tekniska utvecklingen som sker. Resonemanget kan 

kopplas till problematiken angående den kirurgiska vårdens anpassning till den 
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snabba och tekniska utveckling som råder (Jeppsson, 2016). Patienter kan många 

gånger utsättas för skam och förnedring inom dagens sjukvård. Det kan upplevas 

skamfyllt och förnedrande att inte förstå och att tvingas fråga gång på gång, då allt 

högre krav idag ställs på patienternas förmåga att själva söka och hitta information. 

Det skapar oro att inte veta vad som ska ske och ett lidande kan således uppstå. 

Eriksson (2015) menar att sjukdomslidande beror på smärta till följd av kroppen i 

samband med sjukdom och behandling. Den fysiska smärtan kan även uttryckas 

som ett själsligt lidande hos patienten till följd av just skam, skuld och förnedring, 

vilket innebär att det inte alltid krävs kroppslig smärta för att uppleva lidande. När 

patienter inte känner delaktighet till följd av den utveckling som råder inom 

sjukvården, kan således ett lidande uppstå. Å andra sidan måste sjukvården idag 

anpassa sig efter den snabba och tekniska utvecklingen som råder samtidigt som den 

måste erbjuda lika vård till alla, inklusive en äldre befolkning som inte alltid hänger 

med i denna utveckling. Det är således inte alltid enkelt att undvika 

sjukdomslidande. Diskussionen öppnar upp för intressanta reflektioner och det är 

viktigt för sjuksköterskan att vara ödmjuka inför det faktum att alla patienter inte 

har samma förutsättningar. 

 

Det framkom att patienter upplever den preoperativa fasen hotfull och påfrestande 

att klara av. Järhult (2006) menar att inläggning på avdelning ofta är en omvälvande 

upplevelse inför något okänt och skrämmande, vilket kan leda till emotionella 

reaktioner såsom stress och ångest. Dessa känslor kan skifta från lätt obehag och 

nervositet till såväl svår oro som panikkänslor och för patienter kan denna 

erfarenhet ge upphov till stort lidande. Från resultatet blev det tydligt att patienter 

även upplever anestesin skrämmande då vårdpersonal inte ser dem som människor, 

utan som objekt. Denna oro kan betraktas som ett livslidande då detta hänger 

samman med människans hela existens och är kopplat till de symtom och 

begränsning som dessa ger (Eriksson, 2015). Rädsla i kombination med personalens 

attityd kan påverka patientens innersta upplevelse, vilket kan leda till lidande till 

följd av den oro som skapas. Majoriteten av patienterna upplever det skrämmande 

att kanske inte återhämta sig, tvingas bli beroende av andra eller få livsrutiner 

förändrade. Vissa upplever oron så kraftig att den även innefattar dödsrädsla. Risken 
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att förlora sitt sammanhang i livet, samt insikten att kanske inte återse betydelsefulla 

närstående framkallar nervositet, stress och rädsla. Detta visar sig som ängslan över 

att livet kommer att förändras, men utan att veta i vilken omfattning. Eriksson 

(2015) menar att känslan av att dö, men inte veta när, kan bidra till livslidande. Det 

strider mot det naturliga när människan ställs inför en oönskad förändring av 

livssituationen eftersom livet hastigt tas ifrån en. Samtidigt som många patienter 

känner tacksamhet över att äntligen få hjälp och få genomgå operation, så finns en 

rädsla att förlora kontrollen. Den nya vardagen kräver nya prioriteringar och 

värderingar och det som tidigare känts viktigt får plötsligt en annan mening. 

Resultatet visar på ett oroväckande antal patienter som känner att de inte får 

tillräckligt med hjälp att hantera sin oro över till livet efter operation. Patienter 

känner att kommunikation och relation med sjuksköterskor är bristfällig och många 

önskar mer tid för samtal under den preoperativa fasen. Eriksson (2015) skriver att 

människan behöver tid att bygga upp ett nytt meningssammanhang när existensen 

hotas. Forskning visar att patienter lättare kan känna sammanhang och hopp om det 

vardagliga livet efter vårdtiden när sjuksköterskan har ett professionellt 

förhållningssätt och besitter kunskap om omvårdnad och behandling (Aase 

Schaufel, Nordrehaug, & Malterud, 2011). Om sjuksköterskan agerar professionellt 

genom att vara alert och lyhörd kan den orolige patientens behov av eventuell 

eftervård fångas upp och uppmärksammas, vilket kan hjälpa patienten att förbereda 

sig inför livet efter operation (Dahlberg & Segesten, 2010). Detta förhållningssätt 

kan vägleda sjuksköterskan när det kommer till att försöka lindra patientens oro. För 

att nå djupare förståelse för patientens upplevelse av oro i relation till rädsla, 

framstår det centralt att sjuksköterskan besitter kunskap om lidande. Om detta sker 

kan lidandet lindras och oron reduceras. Ett lindrat lidande kan enligt Dahlberg och 

Segesten (2010) öka hälsan. 

 

8 Överförbarhet 

Litteraturstudien har med hjälp av aktuell forskning inom problemområdet påvisat 

att många olika faktorer påverkar patientens upplevelse av preoperativ oro, vilket 
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innebär stora påfrestningar och onödigt lidande för patienten. Genom att undersöka 

fenomenet kan sjuksköterskor få en djupare förståelse och bredare kunskap om 

patienternas upplevelse och uppfattning, vilket ger bättre förutsättningar att tillämpa 

en bättre och mer individanpassad vård för patienter som ska genomgå operation. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär begreppet överförbarhet att fynden 

kan överföras på andra förhållanden eller grupper. Den är läsaren som avgör om 

fynden är överförbara till annan kontext. Då undersökta artiklar i denna 

systematiska litteraturstudie har innefattat aktuell forskning inom flera olika 

kirurgiska inriktningar, verksamheter och länder, samt olika åldrar och kön, kan 

resultatet förslagsvis överföras på sjuksköterskor inom flera olika kirurgiska 

vårdavdelningar, i vilka de kommer i kontakt med oroliga patienter. 

Litteraturstudien kan ha betydelse för klinisk verksamhet genom att sjuksköterskor 

kan få djupare förståelse för hur patienten upplever situationen. Detta underlättar för 

sjuksköterskan att förbereda den enskilde patienten, vilket bidrar till en tryggare och 

mer positiv upplevelse. Det är således värdefullt för alla parter att patientens 

upplevelse av den preoperativa fasen så bra som möjligt. 

9 Kliniska implikationer 

Föreliggande litteraturstudie har genom aktuell forskning påvisat att patientens oro 

inför operation är högst individuell. Litteraturstudien har även belyst 

sjuksköterskans betydelse för att lindra patientens upplevelse av oro. Genom att 

lägga undervisningsnivån efter patientens kunskapsläge och rikta större fokus på 

anpassning och delaktighet i patientmötet så kan sjuksköterskan få större förståelse 

utifrån patientens perspektiv. Sjuksköterskans omvårdnadskonst bör användas som 

ett instrument i syfte att lindra och förebygga patientens oro. Om förtjänsten av 

sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder och pedagogiska hållning betonas i praxis kan 

bättre förutsättningar ges för att kliniskt tillämpa en bättre omvårdnad för kirurgiska 

patienter. 
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10 Slutsats 

Litteraturstudiens resultat visar att patienters upplevelser av oro är individuell. 

Patienter upplever ett varierande stämningsläge med känslor som maktlöshet, 

sårbarhet och rädsla. Många lyckas hitta strategier att hantera sin oro, men 

merparten är i behov av hjälp med detta. Det framkom att patienter upplever att 

sjuksköterskor saknar kunskap om hur patienten upplever oro och därmed riskerar 

patienten utebliven vård. Vikten av individanpassad vård och informationsbehov har 

visat sig vara avgörande för att patienter ska känna sig betydelsefulla. Då människor 

är unika och upplever lidandet subjektivt behöver sjuksköterskan införskaffa 

kunskap och djupare förståelse för att undvika onödigt lidande. Genom att vara 

närvarande och engagerad kan sjuksköterskan bidra till trygghet. Ökad kunskap om 

patienternas negativa erfarenheter såväl innan som efter operation blir viktigt för att 

optimera den preoperativa fasen. Genom att skapa positiva erfarenheter kan 

patienters lidande minska, men det kan även underlätta för sjuksköterskan att 

förbereda den enskilde patienten. Det kan också hjälpa vårdpersonal att planera 

individuell postoperativt stöd och rehabilitering, då det visat sig att hög oro 

resulterar i fler komplikationer och förlängd vårdtid. Litteraturstudien har bidragit 

till en djupare förståelse för hur patientens upplever oro inför operation. 

 

11 Förslag till framtida studier  

Efter genomförd studie blev det tydligt hur flertalet patienter lider av oro inför 

operation. Utifrån resultatet blev det uppenbart att behovet av omvårdnadsåtgärder i 

syfte att lindra oro är stort. I diskussionen tydliggjordes även 

omvårdnadsåtgärdernas relevans när det kommer till att lindra oro. Då den 

systematiska sökningen genererade en omfattande mängd studier om 

omvårdnadsåtgärder, vilka dock valdes bort då de inte svarade på syftet, väcktes 

tanken om att belysa fenomenet ur ett annat perspektiv. Ett förslag till framtida 

studier kan således vara att undersöka sjuksköterskans upplevelser av att vårda 

patienter inför operation. Utökad kunskap och fördjupad förståelse beträffande 
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sjuksköterskans upplevelser av att vårda oroliga patienter, anser författarna skulle 

kunna vara ett potentiellt utvecklingsområde för att möjliggöra ett bättre 

omhändertagande och föra vårdprocessen framåt i en positiv riktning. 
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det preoperativa fasen. Sjuksköterskor 

var inte observanta på vikten av vidare 

socialt stöd.  

Hög 

 

3 Guo, P., East L. & 
Arthur, A. 

2014 

China 

Patient Education & 
Counseling:  

Thinking outside the black 

box: The importance of 
context in understanding 

the impact of a 

preoperative education 
nursing intervention among 

Chinese cardiac patients  

Att utforska hur 

kinesiska patienter 
upplevde att söka 

samt ta emot 

information innan 
hjärtkirurgi.  

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer. 
Ändamålsenligt urval på 20 

patienter. Intervjuerna skedde 

innan hemgång och data 
analyserades tematiskt och 

genererade 5 teman.  

Patienterna menade på att information 

som gavs preoperativ medförde till att 
minska oro och ge stryka. Dock gavs 

otillräcklig information från 

vårdpersonal. Det påverkar även från 
vem informationen kom ifrån. 

Patienter upplevde mindre oro om 

kirurgen hade bra rykte.  

Hög 

 

4 Drageset, S., 

Lindstrøm, TC., 

Giske, T & 
Underlid, Kjell.  

 

2011  
Norway  

Journal of Advanced 

Nursing:  

 
Being in suspense:  

women´s experiences 

awaiting breast cancer 
surgery  

Kvinnors erfarenheter 

efter att ha fått 

diagnosen bröstcancer 
och väntar på 

grundläggande 

operation  

En kvalitativ studie med 

beskrivande metod och 

bekvämlighetsurval. 
Semistrukturerade intervjuer 

med 21 kvinnor dagen innan 

operationen. Data analyserades 
utifrån tre steg.  

Kvinnorna uppfattade sig friska dock 

krävdes en omställning till sjukdomen. 

De preoperativa fasen upplevdes som 
en osäkerhet till framtiden, kirurgin 

samt förlora ett bröst.  

Hög 

 

5 McCloud, C., 

Harringtion, A & 

King, L.  
 

2014  

Australia  

Journal of Advanced 

Nursing:  

 
A qualitative study of 

regional anaesthesia for 

vitreo-retinal surgery  

Att samla patientens 

inställning och 

uppfattning om 
regional okulär 

anestesi.  

En kvalitativ tolkande studie. 

Ostrukturerade intervjuer med 

18 deltagare. Tematisk 
dataanalys med kodning.  

Regional okulär anestesi kunde bidra 

till oro och smärta hos de flesta 

patienter i studien.  

Hög  

 

6 Pulkkinen, M., 

Junttila, K & 
Lindwall, L.  

 

2016 
Sverige 

 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences:  
 

The perioperative 

dialogue--a model of 
caring for the patient 

undergoing a hip or a knee 

replacement surgery under 
spinal anaesthesia. 

Beskriva hur 

patienterna som går 
igenom höft- eller 

knäbytesoperation 

med spinalanestesi 
erfar den 

perioperativa 

dialogen. 

Kvalitativ metod. 19 patienter 

deltog. Preoperativ, 
intraoperativ och postoperativ 

dialog mellan sjuksköterska och 

patient. Genom intervjuer 
samlades data in och 

analyserades genom latent 

innehållsanalys.  

I den preoperativa dialogen framkom 

de att patienter i väntan på operation 
lider. Patienter uppskattar när de får 

träffa samma sjuksköterska innan och 

efter operationen. Att få träffa samma 
sjuksköterska efter operationen bidrog 

till att patienterna kände att de betydde 

något.  

Hög 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lindstr%C3%B8m%20TC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21466581


 

8(8) 

 

 Författare, År, 

Land  

Tidskrift, Titel  Syfte Metod  Resultat  Kvalitet 

7 Svensson, M., 
Nilsson, U, & 

Svantesson, M.  

 
2016 

Sverige 

Journal of Clinical 
Nursing:   

 

Patients´ experience of 
mood while waiting for day 

surgery  

Att beskriva 
patienters 

sinnesstämning i 

väntan på dagkirurgi.  

Kvalitativ, beskrivande studie. 
Semistrukturerade intervjuer 

med 20 patienter dagen innan 

operation. Strategiskt urval. 
Data analyserades med induktiv 

innehållsanalys.  

Patienterna såg operationen som en 
möjlighet att återfå hälsan, vilket 

dämpar oro och rädsla. Personal som 

hjälper, är lyhörda samt visar respekt 
bidrar till ökat lugn.   

Hög 
 

8 Ozanne, A., 

Graneheim, UH., 

Ekstedt, G & 
Malmgren, K.  

 

2016 
Sverige  

Epilepsia:  

 

Patients´ expectations and 
experiences of epilepsy 

surgery -- A populationba-

sed long-term qualitative 
study  

Utforska patienters 

förväntningar 

preoperativt samt 
deras erfarenheter 

kort- och långsiktigt 

efter operation.  

Kvalitativ, prospektiv metod där 

data insamlades med 

frågeformulär till 80 patienter 
preoperativt samt 2 år efter 

operationen.  

Patienterna kände en oro över 

framtiden men även en förhoppning 

om att få ett normalt liv efter 
operationen. Det fanns rädsla över att 

komplikationer kunde innebära flera 

anfall. 

Hög 

 

9 Mendonça, K.M.B. 
& Andrade, T.M. 

 

2015 
Brasilien  

Brazilian Journal of 
Cardiovascular Surgery:  

 

Patient´s Perception About 
Coronary Artery Bypass 

Grafting  

Utforska vilka 
svårigheter patienter 

uppfattar i väntan på 

kranskärlskirurgi. Det 
undersöks även vilka 

tillvägagångssätt som 

gynnar anpassningen 
till ny livsstil efter 

operationen.  

En utforskande kvalitativ metod 
där patienter intervjuades 

genom semistrukturerade 

frågeställningar. Data 
analyserades genom kategorier.  

Emotionella svårigheter inför 
operation är patienternas erfarenhet. 

Oro och ångest minskade genom att få 

samtala.  

Medel 
 

10 Lundén, M., 

Lundgren, SM., 

Persson LO & 
Lepp, M.  

 

2013 
Sverige    

Journal of Vascular 

Nursing:  

 
Patients' experiences and 

feelings before undergoing 

peripheral percutaneous 
transluminal angioplasty.  

Syftet var att 

identifiera patienter 

som är oroliga och 
lugna före PTA-

behandling och 

undersöka orsakerna 
till känslorna. 

Semistrukturerade individuella 

intervjuer samt frågeformulär. 

22 patienter deltog. 
Innehållsanalys användes för att 

analysera intervjuerna som 

resulterade i kategorier och 
teman. 

Förtroende till vårdgivare och förmåga 

att förutse kommande händelser 

resulterade i känsla av lugn. Medan en 
rädsla för negativa resultat samt en 

otrygghet i behandlingsmöjligheter 

utmynnade i oro.    

Hög 

 

11 Rosén, S., 

Svensson, M & 

Nilsson, U.  

 

2008 

Sverige 

Journal of Perianesthesia 
Nursing:  

 

Calm or Not Calm: The 
Question of Anxiety in the 

Perianesthesia Patient  

Undersöka om 

patienter känner oro 

preoperativt vid 

dagkirurgi samt 
belysa faktorer som 

medverkar till 

patientens 
sinnesstämning.  

Kvantitativ prospektiv metod. 

Data insamlades med hjälp av 

frågeformulär till 161 patienter.  

Det visade sig att 57% av patienterna 

kände oro innan operation. Största 

delen var kvinnor. Det som orsakade 

oro var situationen samt att något 
skulle gå fel under operationen.   

Hög 

12 Mitchell, M 
 

2010 

England 
 

Journal of Advanced 
Nursing:  

 

General anaesthesia and 
day-case patient anxiety 

Kartlägga vilka 
aspekter som bidrar 

till oro vid anestesi 

samt vilka insatser 
som kan lindra oron.  

En kvantitativ tvärsnittsstudie. 
Data insamlades under två år. 

420 patienter fullföljde 

undersökningen. 

På operationsdagen upplevde 85% av 
patienterna en oro. Främst orsakades 

oron av tanken på att vakna under 

operation, att dö under operation samt 
att inte vakna upp efteråt. Merparten 

upplevde att de blev lugnare när 

personal fanns närvarande. 

Hög  
 

 


