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SAMMANFATTNING 
På senare år har dagkirurgi blivit allt vanligare i Sverige. Dagkirurgi innebär att patienten 
kommer på morgonen för en planerad operation och får sedan gå hem igen, samma dag. Att 
bli opererad är ofta förknippat med oro för den som det berör. När denna oro inte blir tagen på 
allvar av sjukvårdspersonalen kan det leda till ett vårdlidande för patienten. Syftet med denna 
litteraturstudie var därför att belysa patienters oro i samband med dagkirurgi. Metod som 
användes var litteraturstudie och datasökning gjordes av publicerad klinisk 
omvårdnadsforskning, mellan åren 1995-2008, vilka motsvarade syftet. Sökningar gjordes i 
databaserna Cinahl, PsychINFO, PubMed och ELIN. Samtliga framtagna studier 
kvalitetsgranskades och resultatet bygger på 14 identifierade studier. Resultatet indelades i 
tre kategorier och visade att oro handlade om ovisshet inför vad som skulle hända. Orsaken 
berodde till stor del av bristande information och patienterna önskade både skriftlig och 
muntlig information. Brist på information resulterade i att patienterna kände sig övergivna. 
Det visade sig också att oro över att inte kunna påverka situationen och en oro över 
illamående och smärta postoperativt, var vanligt förekommande. Slutsatsen påvisar vikten av 
information samt vikten av att sjuksköterskan finns till hands för patienten. 
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INLEDNING 
Under de senaste åren har dagkirurgin ökat. Fler ingrepp görs idag inom dagkirurgin som 

förut innebar att patienten blev inlagd och därmed fick en längre vårdtid (Kristoffersen, 1998). 

Definitionen av dagkirurgi innebär kirurgiska ingrepp som kräver avancerad anestesi samt en 

tids övervakning postoperativt. Patienten kommer till den dagkirurgiska avdelningen samma 

dag som ingreppet ska utföras och får även gå hem samma dag. Tidsaspekterna för dagkirurgi 

i Sverige är begränsat till 8 timmars vårdtid. Andra länder kan dock ha en gräns för vårdtiden 

inom dagkirurgi på 24 timmar. Särskilda avdelningar inom operation har avgränsats till endast 

dagkirurgi och ansetts givit ökad effektivitet, både tidsmässigt och ekonomiskt (Dahlgren, 

Haglund & Johansson, 1995).  

 

BAKGRUND 
Vid dagkirurgi kommer patienten på morgonen, genomgår den planerade operationen och 

åker sedan hem på kvällen (Kristoffersen, 1998). Det kan finnas mycket som kan oroa 

patienter inför en operation. Många patienter känner en oro relaterat till att tappa kontrollen 

över det som händer, när de befinner sig i ett medvetslöst tillstånd och blir helt utlämnade till 

narkospersonalen (Almås, 2001). I Kristoffersen (1998) beskrivs bland annat att oron som 

många patienter känner inför operation ofta kan vara grundad i till exempel för lite 

förhandsinformation. 

 

Det är då viktigt att patienten blir förstådd i sin oro och att vårdpersonalen försöker att hjälpa 

patienten igenom dennes oro. Om vårdpersonalen har ett professionellt förhållningssätt, ett 

lugnt bemötande och är noga med att ge patienten saklig information inför operationen, kan 

det vara ett sätt att lugna patienten (Bengmark, Bergentz, Rydholm & Zederfeldt, 1996). Med 

vårdpersonal menar författarna all den personal som har kontakt med patienten under 

vårdtiden; läkare, narkossjuksköterskor, operationssjuksköterskor, sjuksköterskor och 

undersköterskor. 

 

Vårdlidande förekommer i många olika former och människor upplever även vårdlidande på 

olika sätt. Eriksson (2003) har sammanfattat vårdlidandet i fyra övergripande kategorier; 

kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven vård. 
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Den vanligaste formen av vårdlidande utgörs av att patientens värdighet kränks. Genom att 

kränka patientens värdighet fråntar man denne möjligheten att vara människa fullt ut. Denna 

kränkning kan till exempel ske genom att patienten tilltalas nonchalant eller att 

vårdpersonalen slarvar när det gäller personliga frågor eller att skydda patienten när intima 

vårdåtgärder ska utföras. Kränkning förekommer även om patienten inte blir tillräckligt sedd i 

sin oro (Eriksson, 2003).  

 

En annan vanlig form av vårdlidande är fördömelse och straff, vilket hänger nära ihop med 

kränkning av patientens värdighet. Fördömelsen grundar sig i uppfattningen om att det är 

vårdpersonalens uppgift att besluta om vad som är rätt eller fel när det gäller patienten, vilket 

kan leda till att beslut tas över huvudet på patienten. Även patienter som inte håller sig inom 

ramarna för vad som uppfattas vara ”idealpatienten” kan uppleva fördömelse. Straff kan 

utövas på många olika sätt, till exempel genom att vara nonchalant och inte utföra 

vårdåtgärder som patienten inte klarar av på egen hand, vilket kan utsätta patienten för en stor 

förnedring. Även genom att utöva makt orsakas lidande för patienten. Genom att inte låta 

honom/henne välja genom egen fri vilja, fråntas den andres frihet. Maktutövning kan ske 

genom att inte ta patienten på allvar. Då patienter inte blir tagna på allvar, t.ex. i sin oro kan 

det orsaka ett vårdlidande. Att inte kompromissa när det gäller att utföra olika vårdarbeten 

utan bara hålla kvar vid gällande rutiner är också en form av maktutövning (Eriksson, 2003).  

 

Om vårdpersonalen brister i förmågan att se och avgöra vad patienten behöver kan det 

resultera i utebliven vård. Detta härstammar ofta i själva grundhållningen hos personalen samt 

deras egna upplevelser av anledningen till att vårda (Eriksson, 2003). 

 

Författarnas definition av oro innebär en patients individuella upplevelse av oro, och kan 

grunda sig i orsaker som existentiella frågor, praktiska frågor eller personliga erfarenheter i 

samband med det dagkirurgiska ingreppet.  

 

Genom praktikplaceringar samt hospiteringar på operationsavdelningen har författarna 

uppfattat att många patienter upplever obehag och oro inför det operativa ingreppet. Även 

författarnas planer på vidareutbildning inom operationssjukvård ledde fram till det valda 

ämnesområdet.  
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PROBLEMFORMULERING 
När en patient ska genomgå en operation på sjukhus innebär det att patienten är i en ny, 

obekant, miljö. Ofta känner många patienter en naturlig oro inför operation, dels oron i 

samband med sjukdomen och dels oro i samband med det operativa ingreppet. Oron för 

sjukdomen, oro för operationen och dessutom att vara i en främmande miljö kan innebära en 

stor påfrestning för patienten. 

 

I och med att vårdtiden blir kortare vid dagkirurgi, ställs andra krav på sjuksköterskan att på 

mindre tid ge anpassad omvårdnad och information till patienten (Kristoffersen, 1998). Enligt 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005) är sjuksköterskans uppgift 

bl.a. att stödja och ge hjälp åt patienter i deras reaktioner på sjukdom och i 

behandlingssituationer. Om inte patienternas eventuella oro blir uppmärksammad av 

sjuksköterskor riskerar patienterna att uppleva ett vårdlidande (Eriksson, 2003).  

 

SYFTE 
Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters oro i samband med dagkirurgi.  

 

Frågeställningar 

Vad är orsaken till patienternas oro i samband med dagkirurgi? Finns det något som kan 

lindra patienternas oro i samband med dagkirurgi? 

 

METOD 
En systematisk litteraturstudie valdes som metod. Att göra en systematisk litteraturstudie 

innebär att systematiskt samla och granska vetenskapliga artiklar eller andra vetenskapliga 

rapporter inom ett specifikt område. Genom en systematisk litteraturstudie samlas aktuell 

forskning inom ett specifikt område för att eventuellt kunna appliceras i kliniska verksamheter 

(Forsberg & Wengström, 2003). 

 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier som vi använde oss av var att deltagarna i artiklarna skulle vara vuxna 

personer över 18 år. Språket som användes i artiklarna skulle vara på engelska eller på 

svenska och artiklarna skulle dessutom vara från västvärlden. Ytterligare ett inklusionskriterie 

var att artiklarna skulle vara skrivna mellan åren 1995-2008. 
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Exklusionskriterier 

Till litteraturstudien valdes artiklar bort som endast innehöll sjuksköterskeperspektivet, 

eftersom författarna ville ha artiklar som innefattade patientperspektivet.  

 

Sökningsförfarande och urval 

Sökningarna ägde rum under augusti 2008. Författarna använde följande databaser vid 

artikelsökningarna; Cinahl, PsychINFO, PubMed och ELIN. Databasen Cinahl är baserad på 

specialiserad omvårdnadsforskning. PsychINFO baseras på traditionell internationell 

forskning och behandlar ämnen som psykologisk forskning inom medicin och omvårdnad. 

PubMed är en bred databas som framför allt innehåller ämnena omvårdnad och medicin. 

PubMed baseras enbart på vetenskapliga artiklar (Forsberg & Wengström, 2003). Databasen 

ELIN användes för att göra kompletterande sökningar med förhoppningen om att hitta 

ytterligare artiklar. Författarna valde gemensamt ut de olika sökord som skulle användas vid 

artikelsökningarna. Sökord som användes var: patient, experience, care, ambulatory surgery 

satisfaction, anxiety och day surgery (se tabell 1). Författarna sökte gemensamt artiklar, men 

vid varsin dator. Då relevanta artiklar identifierats i relation till vårt syfte läste båda 

författarna abstractet för att sedan diskutera om artikeln skulle läsas i sin helhet. Sökorden 

testades både var för sig, samt i olika kombinationer (se tabell 2-5). Artiklarna valdes efter att 

titel och/eller abstract överensstämde med vår litteraturstudies syfte. Då sökningsresultaten 

var runt 100 träffar, började författarna att läsa abstract. Men då kombinationer med få sökord 

gav runt 100 träffar, användes fler sökord för att smalna av resultaten ytterligare. Sökningarna 

resulterade i 21 artiklar (se tabell 2-5). Efter genomgång av dessa artiklar visade sig en artikel 

vara en review och sex artiklar valdes bort på grund av att artiklarnas resultat inte visade sig 

överensstämma med litteraturstudiens syfte. Det resulterade i 14 artiklar som skulle 

kvalitetsgranskas. 

 
Tabell 1. Sammanställning över de sökord som har använts i litteraturstudien. 
 
Sökord Cinahl, antal 

träffar 
PsycINFO, 

antal träffar 

ELIN, antal 

träffar 

PubMed, antal 

träffar 

Patient 1 181 408  153 950 344 955 3 404 366 
Experience 2 42 391 203 612 11 763 300 099 
Ambulatory Surgery 
3 

1 678 131  2 818 16 200 

Anxiety 4 12 870 139 622 40 199 100 099 
Day Surgery 5 550 175 16 966 74 805 
Satisfaction 6 26 335 73 381 * 91 873 
Care 7 * * * 1 079 855 
* = Ej använt sökord i aktuell databas 
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Tabell 2. Sammanställning över sökhistorik i databasen Cinahl. 
 
Sökord, 
kombinationer 

Cinahl, antal 
träffar 

Antal artiklar där syfte 
och/eller abstract stämde 
överens med författarnas syfte 

Antal använda 
artiklar 

1 + 4 3 249 F F 
1 + 4 + 5 31 5 3 
1 + 2 11 372 F F 
1 + 5 234 F F 
1 + 5 + 2 27 4 3 
4 + 3 88 F F 
1 + 4 + 3 57 4 1 
5 + 6 97 F F 
5 + 1 + 6 88 1 1 
+ = AND 
F = Fortsatt sökning 
 
Tabell 3. Sammanställning över sökhistorik i databasen PsycINFO. 
 
Sökord, 
kombinationer 

PsycINFO, 
antal träffar 

Antal artiklar där syfte 
och/eller abstract stämde 
överens med författarnas syfte 

Antal använda 
artiklar 

1 + 4 20 618 F F 
1 + 5 126 F F 
2 + 5 74 F F 
5 + 4 94 F F 
1 + 5 + 4 79 1 1 
1 + 5 + 6 58 1 1 
+ = AND 
F = Fortsatt sökning 
 
Tabell 4. Sammanställning över sökhistorik i databasen PubMed. 
 
Sökord, 
kombinationer 

PubMed, antal 
träffar 

Antal artiklar där syfte 
och/eller abstract stämde 
överens med författarnas syfte 

Antal använda 
artiklar 

1 + 2 155 185 F F 
1 + 2 + 3 1 173 F F 
1 + 2 + 3 + 6 196 F F 
1 + 2 + 3 + 6 + 7 112 3 3 
+ = AND 
F = Fortsatt sökning  
 
Tabell 5. Sammanställning över sökhistorik i databasen ELIN. 
 
Sökord, 
kombinationer 

ELIN, antal 
träffar 

Antal artiklar där syfte 
och/eller abstract stämde 
överens med författarnas syfte 

Antal använda 
artiklar 

1 + 2 1 035 F F 
1 + 5 4 923 F F 
1 + 2 + 5 703 F F 
1 + 2 + 5 + 4 33 2 1 
+ = AND 
F = Fortsatt sökning 
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Kvalitetsgranskning 

För att kvalitetsgranska och analysera de artiklar som författarna valde att ta med i 

litteraturstudien användes granskningsmallar från Forsberg och Wengström (2003) (se bilaga 

1-3). Författarna läste igenom samtliga artiklar var för sig och kvalitetsgranskade sedan 

artiklarna gemensamt. Efter att kvalitetsgranskningen och analysen var genomförd graderades 

artiklarna i tre olika kategorier; hög, medel och låg kvalitet. Ju fler antal positiva svar, från 

granskningsmallen i Forsberg & Wengström (2003) som besvarades till studiens fördel, desto 

högre gradering fick artikeln. De artiklar som graderades med hög kvalitet hade en väl 

genomförd metoddel, resultatet var väl beskrivet och diskuterades noggrant. De artiklar som 

hade en relativt bra metoddel, men med vissa brister, graderades med medel kvalitet. Det 

resulterade i att fem artiklar graderades med hög kvalitet och nio artiklar graderades med 

medel kvalitet (se bilaga 4).  

 

Dataanalys 

Då artiklarna var kvalitetsgranskade började dataanalysen av materialet. Författarna läste 

återigen de 14 artiklarna var för sig. Därefter diskuterades gemensamt vad som framkommit 

som resultat relaterat till syftet, ur varje artikel. Författarna gjorde en innehållsanalys för att 

sedan utvinna centrala begrepp i artiklarna, vilka var; oro, narkosen, väntetider, information, 

postoperativ smärta, postoperativt illamående och operationsingreppet. Utifrån varje enskilt 

begrepp granskades återigen artiklarna för att sammanställa det som var relaterat till 

respektive begrepp. Författarna samlade sedan allt material som stämde med litteraturstudiens 

syfte, vilket resulterade i att tre kategorier skapades; oro över att inte veta vad som kommer 

att hända, oro över att själv inte kunna påverka vad som händer och oro över att må illa och 

att få ont postoperativt. Ett exempel är att i en artikel (Otte, 1996), där patienterna inte visste 

hur planeringen av dagen såg ut ledde det till oro och att de kände sig bortglömda, vilket då 

passade in under kategorin oro över att inte veta vad som kommer att hända. 

 

Etiskt övervägande 

Enligt Forsberg och Wengström (2003) bör etiska aspekter beaktas för att undvika fusk och 

andra opålitliga forskningsresultat. Författarna till den här litteraturstudien har granskat 

samtliga artiklar med etisk medvetenhet, för att kunna presentera ett sanningsenligt resultat. 
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RESULTAT 
Oro över att inte veta vad som kommer att hända 

Att dagkirurgipatienter kände att de fick bristande förklaringar angående vad som skulle 

hända, när det skulle hända och vad de hade att förvänta sig vid vistelsen inom den 

dagkirurgiska verksamheten var något som oroade många patienter (Gilmartin & Wright, 

2008; Jesus, Abbotts, Collins & Burvill 1996; Mitchell, 2000; Mitchell, 1997; Walker, 

Brooksby, McInery & Taylor, 1998). Då patienter kände att de hade fått otillräcklig 

information medförde det att de inte kände sig värdesatta och sedda (Walker et al., 1998). 

Patienter upplevde också att bara bli lämnad i väntrummet, utan information och utan att veta 

hur planeringen såg ut, gjorde att de kände sig oroliga och bortglömda (Otte, 1996). Då 

patienterna kände sig oroliga ville en del av dem fråga sjuksköterskorna om mer information, 

men vågade inte fråga då de beskrev att de kände sig oroliga över att upplevas som besvärliga 

och i vägen för sjuksköterskorna (Mitchell, 2000; Walker et al., 1998; Yellen & Davis, 2001). 

Detta ledde till att en del patienter sökte informationen på egen hand i böcker och broschyrer, 

vilket gjorde att patienterna upplevde ännu mer frustration och oro, eftersom de då upplevde 

att de var utan stöd i sin oro (Walker et al., 1998). 

 

Många patienter beskrev att den preoperativa informationen var viktig i syfte att lindra oro, då 

ofta genom både muntlig och skriftlig information (Gilmartin, 2007; Mitchell, 2000; Mitchell, 

1997). I en studie beskrevs det att en del patienter även hade uppskattat att få ytterligare 

information genom att till exempel se en videofilm innan operationen, för att lindra deras oro 

(Mitchell, 1997). Den tidsintervall som patienterna kände lindrade deras oro mest, var 

preoperativ information som gavs mellan 3 veckor fram till 5 dagar innan det dagkirurgiska 

ingreppet (Jesus et al., 1996; Mitchell, 2000). 

 

För en stor del av patienterna var den preoperativa information av stor vikt. Vilket innebar att 

bristande preoperativ information därför var ett vanligt orosmoment (Mitchell, 2000; 

Mitchell, 1997; Rosén, Svensson & Nilsson, 2008; Stoddard, White, Covino & Strauss, 

2005). De patienter som endast fick muntlig information kände sig oroliga (Gilmartin, 2007; 

Gilmartin & Wright, 2008).  

 

Flera patienter upplevde att de mottog bristande information från vårdpersonalen i samband 

med utskrivning från den dagkirurgiska verksamheten (Gilmartin & Wright, 2008; Jesus et al., 
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1996; Walker et al., 1998). Detta medförde ytterligare besök hos vårdpersonal, inom 

primärvården, efter hemkomsten och beskrevs av patienterna själva som onödiga besök 

(Walker et al., 1998). Patienterna kände också oro över informationen angående hur de skulle 

sköta sig när de kom hem från den dagkirurgiska verksamheten (Jesus et al., 1996; Walker et 

al., 1998). En del patienter beskrev att på grund av de läkemedel de fått under sin vistelse 

inom den dagkirurgiska verksamheten, kände sig omtöcknade vid utskrivningen och därför 

inte kom ihåg informationen de mottagit vid utskrivningen (Barthelsson, Lutzen, Anderberg 

& Nordström, 2003). 

 

Att få vänta på att genomgå sin operation, efter att ha infunnit sig på den dagkirurgiska 

verksamheten, upplevdes som oroande av många patienter (Gilmartin, 2007; Gilmartin & 

Wright, 2008; Jesus et al., 1996; Kaldenberg & Becker, 1999; Mitchell, 2000; Mitchell, 

1997). Ytterligare oro upplevdes också av patienterna då det förekom förseningar i 

operationsschemat, vilket medförde extra långa väntetider (Gilmartin & Wright, 2008; Jesus 

et al., 1996; Kaldenberg & Becker, 1999). Att få vänta på operativa förberedelser, så som 

provtagningar, upplevdes av vissa patienter som ett orosmoment (Kaldenberg & Becker, 

1999). I en studie beskrev patienterna att de tyckte att det var jobbigt att bli lämnad ensam i 

väntrummet inför operationen. De beskrev att deras oro hade kunnat minskas i samband med 

väntetiden om de hade haft sina närstående med sig i väntrummet (Mitchell, 1997). Även att 

få lugnande läkemedel innan det dagkirurgiska ingreppet verkade effektivt mot oron och 

uppskattades av patienterna (Barthelsson et al., 2003). 

 

Oro över att själv inte kunna påverka vad som händer 

Flera patienter som skulle genomgå ett dagkirurgiskt ingrepp beskrev att de var oroliga för 

själva operationen i sig (Gilmartin, 2007; Grieve, 2002; Mitchell, 1997; Rosén et al., 2008). 

En del patienter oroade sig över hur operationen skulle gå, om något kanske skulle gå fel 

under ingreppet och eventuellt leda till komplikationer efteråt (Gilmartin, 2007; Rosén et al., 

2008). Många patienter upplevde oro i samband med att de skulle vara under narkos 

(Gilmartin & Wright, 2008; Grieve, 2002; Mitchell, 2000; Mitchell, 1997; Rosén et al., 2008). 

Narkos i samband med operation innebär att befinna sig i ett medvetslöst tillstånd, vilket 

oroade flera patienter som skulle genomgå ett dagkirurgisk ingrepp (Gilmartin & Wright, 

2008; Grieve, 2002; Mitchell, 1997; Rosén et al., 2008). Att vara i någon annans händer och 

inte ha kontroll över sin situation, och därmed inte heller kunna påverka situationen gjorde att 

patienterna upplevde oro och obehag i samband med narkosen (Grieve, 2002; Mitchell, 1997). 
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I en studie uppgav en del av patienterna hur de kände oro över att vakna under narkosen. Då 

de försökte förklara detta för sjuksköterskorna kände de sig ignorerade och som att 

vårdpersonalen inte brydde sig om dem i deras oro (Gilmartin & Wright, 2008). Något som 

också oroade patienter som skulle genomgå ett dagkirurgiskt ingrepp var tanken på att inte 

vakna igen efter narkosen (Gilmartin & Wright, 2008; Rosén et al., 2008). Även att något 

skulle gå fel under själva operationen och att de inte skulle vakna igen av den anledningen, 

oroade flera patienter (Gilmartin, 2007; Rosén et al., 2008). 

 

Oro över att må illa och att få ont postoperativt  

Att känna oro för att bli illamående och eventuellt kräkas efter operationen var vanligt 

förekommande bland patienter som skulle genomgå ett dagkirurgiskt ingrepp (Gilmartin & 

Wright, 2008; Jenkins, Grady, Wong, Correa, Armanious & Chung, 2001; Rosén et al., 2008). 

 

Att eventuellt ha smärta postoperativt var något som många patienter oroade sig för 

(Barthelsson et al., 2003; Gilmartin, 2007; Jenkins et al., 2001; Jesus et al., 1996; Mitchell, 

2000; Yellen & Davis, 2001). En del patienter var oroliga för själva smärtan, medan andra var 

oroliga över hur de skulle hantera den postoperativa smärtan efter att de var hemkomna ifrån 

den dagkirurgiska verksamheten och inte längre hade någon vårdpersonal runt omkring sig 

(Barthelsson et al., 2003; Jenkins et al., 2001). Vissa patienter oroade sig också för hur länge 

den eventuella postoperativa smärtan skulle kännas, på grund av att de kände sig stressade 

över att de skulle vara sjukskrivna ifrån sitt arbete en längre tid (Barthelsson et al., 2003; 

Jesus et al., 1996). Äldre patienter, som genomgått flera operationer, uppskattade att den 

postoperativa smärtan blivit mindre med åren och var därför generellt inte lika oroliga för det 

som yngre patienter (Jenkins et al., 2001; Kaldenberg & Becker, 1999). 

 

I två av studierna beskrevs det att den oro som en del patienter kände inför det dagkirurgiska 

ingreppet var relaterat till tidigare erfarenheter av operationer (Mitchell, 2000; Rosén et al., 

2008). Patienterna tyckte att det var av stor vikt att sjuksköterskan uppmärksammade 

patienternas tidigare erfarenheter av operationer, för att på så sätt kunna få ökad förståelse för 

patientens oro och därmed eventuellt lindra deras oro (Mitchell, 2000; Rosén et al., 2008).   
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DISKUSSION 
Metoddiskussion 

Författarna har gjort en litteraturstudie med syftet att belysa patienters oro i samband med 

dagkirurgi. Det författarna har gjort är att systematiskt sökt och granskat vetenskapliga 

artiklar, för att sedan sammanställa resultaten inom det valda ämnesområdet. Innan den 

systematiska sökningen av artiklar påbörjades bestämdes inklusions- och exklusionkriterier. 

Anledningen till varför vuxna personer över 18 år valdes var att författarna ansåg att barns oro 

inför ett dagkirurgiskt ingrepp förmodligen inte grundar sig i samma typ av oro som en 

vuxens och därmed inte ger samma överförbarhet. Då författarna valde att endast inkludera 

artiklar från västvärlden var orsaken att det antagligen har större överförbarhet, på grund av 

liknande levnadssituationer i länderna. Detta ansåg författarna var en styrka. Exempel kan 

vara att utvecklingsländer inte har samma ekonomiska standard och därmed kanske inte har 

samma prioriteringsnivåer inom vården som västvärlden har. Anledningen till den breda 

tidsperioden för artikelsökningarna var på grund av att forskningen på ämnesområdet var 

relativt begränsat. Vid provsökningarna gjordes sökningarna mellan årtalen 2000-2008, men 

det resulterade i för få artiklar och därför utökades årtalsbegränsningen till årtalen 1995-2008. 

Någon begränsning angående vilken typ av dagkirurgiskt ingrepp artiklarna skulle handla om 

gjordes inte. Författarna ansåg att det gav större överförbarhet än om artikelsökningarna hade 

begränsats till endast en viss typ av dagkirurgiskt ingrepp, eftersom oro förmodligen kan 

förekomma vid alla typer av dagkirurgi. 

 

Av de fyra databaserna författarna använde sig av vid artikelsökningarna, visade det sig att 

Cinahl gav flest artiklar som inkluderades i den systematiska litteraturstudien (se tabell 2). 

Cinahl är en databas som är baserad på specialiserad omvårdnadsforskning (Forsberg & 

Wengström, 2003). Det kan enligt författarna ha avgjort mängden inkluderade artiklar ifrån 

Cinahl, då dagkirurgi är en typ av specialiserad vård. Databasen PsychINFO innefattar 

psykologisk forskning inom medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2003) och 

passade eftersom syftet var att beskriva patienters upplevelser av oro i samband med 

dagkirurgi. De sökord författarna använde sig av vid artikelsökningarna svarade bra mot 

litteraturstudiens syfte, vilket var en styrka. Anledningen till att många sökord användes i 

okonsekventa kombinationer var på grund av att författarna satt vid varsin dator och utförde 

artikelsökningarna. Om artikelsökningarna hade gjorts om idag, är båda författarna överens 

om att ett mer strategiskt sökschema skulle ha utformats innan sökningarna påbörjades, samt 

att författarna skulle ha gjort sökningarna gemensamt. Detta blev därför en svaghet i 
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litteraturstudien. Satisfaction var ett utav de sökord som användes. Egentligen var sökordet 

satisfaction inte relevant för syftet men det upptäcktes finnas med som nyckelord i flera andra 

artiklar som hittades under sökningarna. Författarna lade därför till det sökordet i en del av de 

andra kombinationerna av sökord (se tabell 1) och hittade då fyra artiklar som inkluderades i 

litteraturstudien.  

 

I databasen PubMed förekom den enda användningen av sökordet care. Då författarna använt 

sig av samtliga relevanta förutbestämda sökord gav det ändå 196 träffar. Därför lades 

sökordet care till, som en sista åtgärd för utforskning av databasen PubMed. Men med 

tillägget av sökordet care blev resultatet 112 träffar i PubMed, vilket egentligen var ett för 

stort antal träffar för att författarna skulle börja läsa abstracten. Men då alla sökorden var 

använda, beslutade sig författarna för att göra ett undantag och det resulterade i tre 

inkluderade artiklar till litteraturstudien. Då sökordet care användes i provsökningarna till 

litteraturstudien, resulterade det i att många artiklar då innehöll sjuksköterskeperspektivet 

vilket var det enda exklusionskriteriet för studien och användes därför inte i de andra 

databaserna.  

 

De artiklar som inkluderades i den här systematiska litteraturstudien hade endast graderats 

med kvaliteten hög och medel kvalitet. Inga artiklar som kvalitetsgranskades graderades med 

låg kvalitet. Artiklar som graderats med låg kvalitet bör ändå inte inkluderas i en systematisk 

litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström (2003). Vissa artiklar var svårare att bedöma 

än andra, då resultatet i artikeln ibland var bra enligt syftet med den här litteraturstudien, 

medan metoddelen inte var lika väl genomförd i studien. Dessa artiklar graderades med medel 

kvalitet.  

 

Då kvalitetsgranskningen var genomförd började författarna med dataanalysen av artiklarna. 

Författarna läste var för sig artiklarna ytterligare gånger, för att sedan gemensamt diskutera 

vilka centrala kategorier och underkategorier som resultaten skulle presenteras i. 

 

Resultatdiskussion 

Resultaten i vår litteraturstudie visar att det finns många orosmoment för patienter som ska 

genomgå ett dagkirurgiskt ingrepp; oro över att inte veta vad som kommer att hända, oro över 

att själv inte kunna påverka vad som kommer att hända samt oro över att må illa och att få ont 

postoperativt.  
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Då patienterna själva ansåg sig som besvärliga då de ville ha mer information från 

sjuksköterskan (Mitchell, 2000; Walker et al., 1998; Yellen & Davis, 2001), ledde det till att 

en del patienter inte ville fråga sjuksköterskan om mer information och letade därför hellre 

information på egen hand (Walker et al., 1998). Då de här resultaten framkom började 

författarna diskutera sjuksköterskans roll och ansvar. Sjuksköterskan ska finnas till hands för 

patienten och stödja denna i sin behandling och/eller andra reaktioner på sin sjukdom, enligt 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005) och vad resultaten ovan 

visade upplevde patienterna inte att sjuksköterskan fanns till hands och kunde stötta dem med 

information, då patienterna mest upplevde att de troligen var i vägen och besvärade 

sjuksköterskorna med sina frågor. Då en människa känner sig besvärande, i vägen och inte 

särskilt välkommen kan det orsaka ett vårdlidande. Att välkomna en annan människa är ett 

sätt att visa respekt och att bekräfta denne (Eriksson, 2003).  

 

Att patienter får noggrann och saklig information kan leda till att patienten känner sig lugnare 

inför det dagkirurgiska ingreppet, men då är det även viktigt att all vårdpersonal ger patienten 

konsekvent information (Bengmark et al., 1996). Att patienterna som skulle genomgå ett 

dagkirurgiskt ingrepp fick både muntlig, skriftlig och eventuellt också kunde få se en film 

angående informationen om hur det dagkirurgiska ingreppet skulle gå till, ansåg en del 

patienter att det kunde lindra deras oro (Mitchell, 1997). Att patienterna ska ha information är 

för oss som författare en självklarhet, och att det här resultatet påvisar klinisk relevans. För att 

patienternas lidande ska minskas innebär det enligt Eriksson (2003) att inte kränka dennes 

värdighet utan i stället ge människan god och anpassad vård.  

 

Enligt Lindwall & Von Post (2008) är ett planerat samtal i lugn och ro innan operationen, 

mellan patient och sjuksköterska, av stor vikt. I samtalet erbjuds patienten att berätta om sina 

tankar och funderingar kring operationen. Sjuksköterskan medverkar genom att dela med sig 

av sina kunskaper och erfarenheter. På så sätt sker planeringen av vården gemensamt mellan 

båda parter. Resultatet i den här litteraturstudien visade att en del patienter inte kände sig helt 

tillfredsställda med att endast få muntlig information (Gilmartin, 2007; Gilmartin & Wright, 

2008). Kanske var det så att dessa patienter inte hade fått tillfälle att diskutera informationen i 

lugn och ro innan sin operation. Författarna anser att ett sådant här samtal borde vara standard 

inför alla kirurgiska ingrepp, om det kan göra patienterna mindre oroliga.  
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Det nämns i en studie att patienterna gärna hade haft med sig sina närstående i väntrummet 

före det dagkirurgiska ingreppet för att de ansåg att de kunde ha lugnat dem (Mitchell, 1997). 

Att ha familjen nära sig vid sjukdom och behandling kan minska lidandet, inte bara för 

patienten utan också för dennes familj (Wright, Watson & Bell, 1996). 

 

Patienter som skulle genomgå ett dagkirurgiskt ingrepp upplevde även att om de inte fick 

information om eventuella förseningar i samband med det dagkirurgiska ingreppet, efter att de 

infunnit sig inom den verksamhet där dagkirugin skulle utföras, medförde det att de kände sig 

mer oroliga (Gilmartin & Wright, 2008; Jesus et al., 1996; Kaldenberg & Becker, 1999). En 

operation innebär ofta en naturlig oro; patientens oro för sjukdomen, själva operationen och 

att dessutom befinna sig i en främmande miljö upplevs samtidigt (Bengmark et al., 1996). 

Författarna diskuterade om det kanske är så att patienternas redan befintliga oro inför det 

dagkirurgiska ingreppet förstärks om det då förekommer förseningar i operationsschemat. 

Vidare diskuterade författarna hur sjuksköterskan skulle kunna bemöta detta, kanske genom 

att vara noga med att informera patienterna om förseningarna. Då skulle patienterna få tillfälle 

att fråga om sina funderingar, vilket kanske skulle kunna minska deras oro. 

 

Som resultat framkom det att patienter, som skulle genomgå ett dagkirurgiskt ingrepp, kände 

oro inför själva operationen i sig (Gilmartin, 2007; Grieve, 2002; Mitchell, 1997; Rosén et al., 

2008). Vissa patienter kände också oro inför hur det dagkirurgiska ingreppet skulle gå, och 

om något kanske kunde gå fel under operationen (Gilmartin, 2007; Rosén et al., 2008). Med 

alla kirurgiska ingrepp innebär det att en mer eller mindre vävnadsskada uppstår, och därför 

finns det alltid risk för komplikationer som varierar beroende på operationens storlek 

(Jeppson et al., 2005). Även här påvisar resultaten vikten av att informera patienten inför 

dagkirurgiska ingrepp. 

 

Att vakna under narkosen var ett orosmoment för patienterna och då de sökte stöd hos 

sjuksköterskan för att berätta om sin oro, kände de sig ignorerade och som om att deras oro 

inte blev tagen på allvar av vårdpersonalen (Gilmartin & Wright, 2008). Katie Eriksson 

(2003) menar att då patienten inte blir tagen på allvar eller sedd i sin oro kan det leda till ett 

vårdlidande för patienten. Hon menar vidare att vid varje form av lidande innebär det en 

kränkning av en människas värdighet. En utav vårdpersonalens uppgifter är att erbjuda 

patienten sin fulla värdighet och förhindra kränkning (Eriksson, 2003).    
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Ett intressant fynd i litteraturstudiens resultat var att i två studier beskrevs det att äldre 

patienter som skulle genomgå ett dagkirurgiskt ingrepp upplevde att de var mindre oroliga för 

att känna postoperativ smärta, eftersom de tyckte att smärtan efter operationer hade minskat 

med åren (Jenkins et al., 2001; Kaldenberg & Becker, 1999). Spekulationer från författarna 

var att det kanske kan bero på att smärtlindringen i samband med kirurgiska ingrepp har blivit 

mer effektiv i dag och även att operationstekniken har utvecklats ytterligare.  

 
Eftersom dagkirurgi innebär att patienten endast kommer för dagen då det dagkirurgiska 

ingreppet är planerat (Dahlgren et al., 1995), ställer det andra krav på patienten vid 

hemkomsten eftersom det då är de själva som ska sköta det postoperativa. Flertalet patienter 

var oroliga för att ha postoperativ smärta vid hemgång, då vårdpersonalen inte längre skulle 

finnas till hands hemma (Barthelsson et al., 2003; Jenkins et al., 2001). Då patienter skrivs ut 

efter att ha genomgått ett dagkirurgiskt ingrepp bör patienten ha fått läkemedel och/eller 

intruktioner för att kontrollera den postoperativa smärtan, ha fått en tid för återbesök hos 

operatören, erhållit ett telefonnummer att ringa om det skulle uppstå problem efter 

hemkomsten och patienten ska också vilja åka hem (Jeppson, Naredi, Peterson & Risberg, 

2005).  

 

I en studie beskrevs det också att patienterna kände sig omtöcknade vid utskrivningen på 

grund av de läkemedel de hade fått i samband med det dagkirurgiska ingreppet, och hade 

därför svårt att minnas informationen de hade fått vid utskrivningen från den dagkirurgiska 

verksamheten (Barthelsson et al., 2003). När författarna diskuterade det här resultatet kom 

tankar upp angående att stöd för patienten kunde vara att kanske ha med sig en anhörig, om 

patienten samtycker, vid utskrivningen som också mottog samma utskrivningsinformation 

som patienten. Vidare diskuterades om de patienter som kanske inte har några anhöriga, eller 

som har anhöriga fast som inte är tillgängliga vid utskrivningen, verkligen ska skrivas ut från 

dagkirurgin om de är så pass omtöcknade av läkemedlen. Dessa patienter kanske skulle kunna 

erbjudas att till exempel stanna kvar på sjukhuset över natten. 

 

Slutsatserna som författarna drar är vikten av information till patienterna i samband med det 

dagkirurgiska ingreppet. Informationen ska vara en väsentlig del av hela vårdförloppet och 

bör vara individanpassad. Patienterna ska också tas på allvar i sin oro, och inte ignoreras för 

då riskerar patienten att utsättas för vårdlidande (Eriksson, 2003). Ytterligare en slutsats som 
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författarna drar är att patienters oro i samband med dagkirurgi kan grunda sig i många olika 

orsaker.  

 

I samtal med patienten, anser författarna, kan vi som sjuksköterskor få information genom att 

fråga om tidigare erfarenheter, förväntningar och föreställningar angående operationen för att 

kunna stödja patienten på bästa sätt. Det är viktigt att patienten känner trygghet och tillit till 

oss som sjuksköterskor och det kan innebära att visa att vi finns till hands genom att se 

patienten och bekräfta denne i sin oro.  

 

Eftersom dagkirurgi är en ökande operationsform anser författarna att det därmed finns goda 

skäl till vidare forskning inom området, både ur patientperspektivet samt ur 

sjuksköterskeperspektivet.  
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Bilaga 1 

Checklista för kvantitativa artiklar     
-RCT (randomiserade kontrollerade studier) * 
 
A. Syftet med studien? 
…………………………………………………………………………………..…………………….. 

………………………………………………………………………………..……………………….. 
Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

Ja     Nej  

Är designen lämplig utifrån syftet? 

Ja     Nej  

B. Undersökningsgruppen 
Vilka är inklusionskriterierna? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Vilka är exklusionskriterierna? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Är undersökningsgruppen representativ? 

Ja     Nej  

Var genomfördes undersökningen? 

………………………………………………………………………………………………………… 

När genomfördes undersökningen? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Är powerberäkning gjord? 

Ja     Nej  

Vilket antal krävdes i varje grupp? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Vilket antal inkluderades i experimentgruppen (EG) respektive kontrollgruppen (KG)? 

EG = KG = 

Var gruppstorleken adekvat? 

Ja     Nej  

C. Interventionen 

Mål med interventionen? 

…………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Vad innehöll interventionen? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Vem genomförde interventionen? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Hur ofta gavs interventionen? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Hur behandlades kontrollgruppen? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 
* Modifierad efter RCN. The management of patients with venous leg ulcers. Centre for Evidensbased Nursing, University of 

York and School of Nursing, Midwifery and Health visiting, University of Manchester, 1998. 

 



 

D. Mätmetoder 
Vilka mätmetoder användes? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Var reliabiliteten beräknad? 

Ja     Nej  

Var validiteten diskuterad? 

Ja     Nej  

D. Analys 

Var demografiska data liknande i EG och KG? 

Ja     Nej  

Om nej, vilka skillnader fanns? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Hur stort var bortfallet? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Kan bortfallet accepteras? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Var den statistiska analysen lämplig? 

Ja     Nej  

Om nej, varför inte? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Vilka var huvudresultaten? 

……………………………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………..………… 

Erhölls signifikanta skillnader mellan EG och KG? 

Ja     Nej  

Om ja, vilka variabler? 

……………………………………………………………………………………………….…………. 

Vilka slutsatser drar författaren? 

……………………………………………………………………………………………………….…. 

…………………………………………………………………………………………………….……. 

Instämmer du? 

Ja     Nej  

F. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till annan population? 

Ja     Nej  

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

Ja     Nej  

Överväger nyttan av interventionen ev. risker? 

Ja     Nej  

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Ja     Nej  

Motivera varför eller varför inte! 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 



Bilaga 2 

Checklista för kvantitativa artiklar     
- Kvasi-experimentella studier * 

 
A. Syftet med studien? 
…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

Ja     Nej  

Är designen lämplig utifrån syftet? 

Ja     Nej  

B. Undersökningsgruppen 
Vilka är inklusionskriterierna? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Vilka är exklusionskriterierna? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Vilken urvalsmetod användes? 

 Randomiserat urval 

 Obundet slumpmässigt urval 

 Kvoturval 

 Klusterurval 

 Konsekutivt urval 

 Urvalet är ej beskrivet 

 

Är undersökningsgruppen representativ? 

Ja     Nej  

Var genomfördes undersökningen? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

C. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Var reliabiliteten beräknad? 

Ja     Nej  

Var validiteten diskuterad? 

Ja     Nej  

 

 

 

 
* Modifierad efter RCN. The management of patients with venous leg ulcers. Centre for Evidensbased Nursing, 

University of York and School of Nursing, Midwifery and Health visiting, University of Manchester, 1998. 

 

 



 

D. Analys 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? 

Ja     Nej  

Om nej, vilka skillnader fanns? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Hur stort var bortfallet? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Fanns en bortfallsanalys? 

Ja     Nej  

Var den statistiska analysen lämplig? 

Ja     Nej  

Om nej, varför inte? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Vilka var huvudresultaten? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Erhölls signifikanta skillnader? 

Ja     Nej  

Om ja, vilka variabler? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Vilka slutsatser drar författaren? 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Instämmer du? 

Ja     Nej  

E. Värdering 
Kan resultaten generaliseras till annan population? 

Ja     Nej  

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

Ja     Nej  

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Ja     Nej  

Motivera varför eller varför inte! 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3 

Checklista för kvalitativa artiklar *     
A. Syftet med studien? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningarna? 

Ja     Nej  

B. Undersökningsgruppen 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna.) 

Ja     Nej  

Var genomfördes undersökningen? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

…………………………………………………………………………………………………….……. 

Vilken urvalsmetod användes? 

 Strategiskt urval 

 Snöbollsurval 

 Teoretiskt urval 

 Ej angivet 

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk  

bakgrund). 

…………………………………………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………………………………………….…….. 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

Ja     Nej  

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang datainsamling skedde)? 

Ja     Nej  

Beskriv: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

* C. Forsberg & Y. Wengström, 2003. 

 

 

 



 

Ange datainsamlingsmetod: 

 ostrukturerade intervjuer 

 halvstrukturerade intervjuer 

 fokusgrupper 

 observationer 

 video/bandinspelning 

 skrivna texter eller teckningar 

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

Ja     Nej  

D. Dataanalys 
Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Ange om: 

 teman är utvecklade som begrepp 

 det finns episodiskt presenterade citat 

 de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 

 svaren är kodade 

 

Resultatbeskrivning: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja     Nej  

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja     Nej  

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

Ja     Nej  

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja     Nej  

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja     Nej  

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av  

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja     Nej  

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja     Nej  

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Ja     Nej  

Har resultaten klinisk relevans? 

Ja     Nej  

 

 



 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja     Nej  

Finns risk för bias? 

Ja     Nej  

Vilken slutsats drar författaren? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Håller du med om slutsatsen? 

Ja     Nej  

Om nej, varför inte? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja     Nej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 4 

Artikelmatris över artiklar som inkluderats i litteraturstudien:   

Patienters oro i samband med dagkirurgi 

 
Författare, 
år, land, 
tidskrift 

Syfte Metod, 
Datainsamling, 
Metodanalys 

Antal 
deltagare 

Resultat Kvalitet 

Barthelsson, 
Lutzen, 
Anderberg & 
Nordström 
(2003) 
Sverige 
Journal of 
Clinical 
Nursing 

Att undersöka 
patienters 
upplevelser av 
dagkirurgi i 
samband med 
laparoskopisk 
kolecystektomi. 

Kvalitativ 
Ostrukturerade 
intervjuer med en 
inledande fråga 
Data analyserades 
utifrån olika 
teman, kategorier 

12 deltagare Många av 
patienterna 
upplevde 
minnesförlust efter 
operationen och 
därmed hade svårt 
att minnas 
läkarsamtalet vid 
utskrivningen. Den 
postoperativa 
smärtan upplevdes 
även som ett 
problem. 

Hög 

Gilmartin 
(2007) 
England 
Journal of 
Clinical 
Nursing 

Att utforska 
patienters 
uppfattning av 
utskrivnings-
förberedelser och 
återhämtning efter 
dagkirurgi. 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 
metod 
Ostrukturerade 
intervjuer med 
bandinspelning 
Data analyserades 
utifrån olika 
teman, kategorier 
 

30 deltagare Stor del av 
deltagarna tyckte att 
utskrivningen var 
välorganiserad och 
att det var av stor 
vikt att både få 
muntlig och skriftlig 
information innan 
utskrivning. Det 
mest problematiska 
upplevdes som 
smärta efter 
hemkomst. 

Hög 

Gilmartin & 
Wright 
(2008) 
England 
Journal of 
Clinical 
Nursing 

Att beskriva och 
tolka patienters 
upplevelse av 
dagkirurgi. 

Kvalitativ 
Hermeneutisk 
fenomenologisk 
metod 
Datainsamling 
genom 
ostrukturerade 
intervjuer med 
bandinspelning 
Teman skapades 
utifrån patienters 
olika berättelser 
från operationen 
 

20 deltagare Patienterna kände 
att lång väntan inför 
det operativa 
ingreppet medförde 
att de blev arga, 
tröstlösa och kände 
sig övergivna utan 
att personalen 
uppmärksammade 
det. Studien visar 
också att patienterna 
var oroliga inför 
narkosen, att vakna 
under operationen 
samt att dö under 
ingreppet. 

Hög 

 
 
 

 

 



 

Artikelmatris över artiklar som inkluderats i litteraturstudien:    

Patienters oro i samband med dagkirurgi 
 
Författare, 
år, land, 
tidskrift 

Syfte Metod, 
Datainsamling, 
Metodanalys 

Antal 
deltagare 

Resultat Kvalitet 

Grieve 
(2002) 
England 
Brittish 
Journal of 
Nursing 

Att undersöka 
vilka strategier 
patienter använder 
för at hantera sin 
oro vid dagkirurgi. 

Kvalitativ 
Ostrukturerade 
intervjuer och 
observationer 
Analys av data 
förekom i form av 
teman 

150 
deltagare 

Alla patienterna 
kände oro inför 
operation, ofta pga 
bristande kontroll 
över sin situation. Ju 
mer oroliga de blev 
desto mindre kunde 
de hantera det 
själva, och därmed 
fick förlita sig på 
sjuksköterskorna. 

Medel 

Jenkins, 
Grady, 
Wong, 
Correa, 
Armanious 
& Chung 
(2001) 
Kanada 
Brittish 
Journal of 
Anaesthesia 

Att identifiera 
dagkirurgi 
patienters 
postoperativa 
symtom, hur de 
symtomen kan 
undvikas och hur 
patienterna 
återhämtar sig 
efter operationen.  

Kvantitativ 
Kvasi-
experimentell 
Frågeformulär 
Innehållsanalys 

350 
deltagare 

De yngre 
patienterna i studien 
upplevde att de 
postoperativa 
symtomen var 
svårare än vad de 
äldre patienterna 
gjorde. Gemensamt 
för alla patienterna 
var oro för 
postoperativt 
illamående, 
kräkningar, smärta 
samt smärta från 
intubering.  

Medel 

Jesus, 
Abbotts, 
Collins & 
Burvill 
(1996) 
Australien 
Journal of 
Clinical 
Practice 

Att undersöka 
patienters 
tillfredsställelse 
med dagkirurgi, 
och även fastställa 
vikten av specifik 
information, vilka 
förväntningar och 
behov dagkirurgi-
patienter har. 

Kvantitativ 
Frågeformulär per 
post i två delar, 
med en 
kombination av 
öppna och slutna 
frågor 
Innehållsanalys 

148 
deltagare 

Resultatet belyser 
vikten av 
information och hur 
den är avgörande 
för att patienten ska 
kunna förbereda sig 
inför operation samt 
även kunna planera 
sin postoperativa 
period. 

Medel 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Artikelmatris över artiklar som inkluderats i litteraturstudien:    

Patienters oro i samband med dagkirurgi 

 
Författare, 
år, land, 
tidskrift 

Syfte Metod, 
Datainsamling, 
Metodanalys 

Antal 
deltagare 

Resultat Kvalitet 

Kaldenberg 
& Becker 
(1999) 
USA 
Health Care 
Manage 
Rewiev 

Att fastställa vilka 
faktorer som 
avgör patienternas 
tillfredsställelse 
med dagkirurgi. 

Kvantitativ 
Frågeformulär 
Data 
sammanställdes i 
tabeller 

36 078 
deltagare 

Missnöje med långa 
väntetider 
uttrycktes. Också 
utseendet på 
väntrummet spelade 
in på upplevelsen av 
dagkirurgi.  

Medel 

Mitchell 
(2000) 
England 
Ambulatory 
Surgery 

Att konstruera en 
effektiv 
informationsplan 
för att öka 
tillfredsställelsen 
hos patienterna 
samt att reducera 
deras oro.  

Kvantitativ  
Kvasi-
experimentell, två 
undersöknings-
grupper som fick 
olika mycket 
förhands-
information, samt 
frågeformulär till 
alla 

87 deltagare De patienter som 
hade fått mindre 
förhands-
information var mer 
oroliga på 
operationsdagen är 
de patienter som 
hade fått mer 
förhands-
information. 

Hög 

Mitchell 
(1997) 
England 
Journal of 
Advanced 
Nursing 

Att fastslå 
omfattningen och 
nyttan av att ha ett 
förhands-
informations-
program. 

Kvantitativ 
Konsekutivt urval 
Intervju och 
frågeformulär 
Innehållsanalys 

150 
deltagare 

Att patienter har 
olika behov av 
individuell 
information. Olika 
typer av information 
var ett sätt att 
minska patienters 
oro. I studien visas 
även att narkosen, 
att vara medvetslös, 
att ha ont samt att 
själva operationen i 
sig var stora 
orosmoment.   

Medel 

Otte (1996) 
England 
Journal of 
Advanced 
Nursing 

Att undersöka 
patienters 
erfarenheter och 
åsikter av 
dagkirurgi, för att 
öka 
vårdpersonalens 
förståelse och 
kunskap för dessa 
patienter.  

Kvalitativ 
Grounded theory 
Halv-
strukturerade 
intervjuer 
Kategoriserade 
svar 

8 deltagare Patienterna var 
missnöjda med 
planeringen inför 
sina operationer, de 
kände sig 
otillräckligt 
förberedda vad det 
gällde information 
och undervisning. 
Patienterna 
upplevde den 
preoperativa väntan 
som att de inte blev 
uppmärksammade 
av vårdpersonalen.   

Hög 

 

 



 

Artikelmatris över artiklar som inkluderats i litteraturstudien:    

Patienters oro i samband med dagkirurgi 

 
Författare, 
år, land, 
tidskrift 

Syfte Metod, 
Datainsamling, 
Metodanalys 

Antal 
deltagare 

Resultat Kvalitet 

Rosén, 
Svensson & 
Nilsson 
(2008) 
Sverige 
Journal of 
Peri-
Anesthesia 
Nursing 

Att undersöka om 
patienter känner 
oro preoperativt i 
samband med 
elektiv dagkirurgi 
och vad som 
avgör den oron. 

Kvantitativ 
Kvasi-
experimentell 
Frågeformulär 
Mätning med 
hjälp av en skala, 
Numeric Ratic 
Scale (NRS) 

161 
deltagare 

Fler kvinnor än män 
var oroliga. Oron 
som de upplevde 
beskrevs som ett 
samband av 
negativa upplevelser 
från tidigare 
operationer samt oro 
för narkos, 
illamående, smärta 
postoperativt och 
rehabilitering. 

Medel 

Stoddard, 
White, 
Covino & 
Strauss 
(2005) 
USA 
Journal of 
Clinical 
Psychology 
in Medical 
Settings 

Att undersöka 
betydelsen av att 
förse patienter 
med information 
angående oro i 
samband med 
dagkirurgi.  

Kvantitativ 
Randomiserad 
kontrollerad studie
Experiment-
gruppen erhöll ett 
telefonsamtal 
preoperativt där 
de inbjöds att 
diskutera frågor 
angående 
ingreppet medan 
kontrollgruppen 
fick ett samtal där 
enbart 
personuppgifter 
kollades upp. 

98 deltagare Experiment-gruppen 
som erhållit mer 
information 
upplevde mindre 
oro inför 
operationen än vad 
kontrollgruppen 
som inte fått lika 
mycket förhands-
information gjorde. 

Medel 

Walker, 
Brooksby, 
McInery & 
Taylor 
(1998) 
England 
Journal of 
Nursing 
Management 

Att förstå hur 
människor 
värderar och 
upplever 
sjukhusvård. 

Kvalitativ 
Ostrukturerade 
intervjuer 
Data analyserades 
utifrån olika 
teman, kategorier 

18 deltagare De vanligaste 
orsakerna till rädsla, 
oro och irritation i 
samband med 
operation var 
bristande 
förklaringar på vad 
patienterna kunde 
förvänta sig, 
händelseförlopp och 
tidsaspekter, medan 
tillfredsställande 
förklaringar visade 
sig skapa 
förtroende. 

Medel 

 
 

 

 



 

 

Artikelmatris över artiklar som inkluderats i litteraturstudien:    

Patienters oro i samband med dagkirurgi 

 
Författare, 
år, land, 
tidskrift 

Syfte Metod, 
Datainsamling, 
Metodanalys 

Antal 
deltagare 

Resultat Kvalitet 

Yellen & 
Davis (2001) 
USA 
AORN 
Journal 

Att utforska 
sambandet mellan 
patienters 
tillfredsställelse 
med vården och 
de faktorer som är 
av stor vikt vid 
dagkirurgi. 

Kvantitativ  
Frågeformulär, 
där patienterna 
fick skatta sin 
tillfredställelse 
med dagkirurgin 
på en skala mellan 
1-4, där 1 var låg 
tillfredställelse 
och 4 motsvarade 
hög 
tillfredställelse. 
Innehållsanalys 
 

130 
deltagare 

Patienterna som 
hade mycket 
postoperativ smärta 
hade mindre 
missnöje med 
dagkirurgi och 
patienterna med 
mindre postoperativ 
smärta var mer 
missnöjda. 
Patienterna med 
upplevelser från 
tidigare 
inläggningar var 
mer nöjda än de 
som inte varit 
inlagda tidigare. 

Medel 
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