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Sammanfattning 
Att genomgå en operation innebär en stor fysisk och psykisk påfrestning för patienten. 

Att genomgå en operation och den efterföljande vistelsen på vårdavdelningen innebär 

att en individ tas ur sitt sammanhang och detta kan försvåra individens förmåga att 

uppleva hälsa. Under den postoperativa perioden finns flertalet faktorer som påverkar 

patienten antingen negativt eller positivt och innebär en direkt förändring i patientens 

livsvärld. Husserls livsvärldsteori innebär att en individs livsvärld är individuell och att 

den konstant påverkas av interna och externa faktorer.  

Syftet med denna uppsats var att beskriva patientens upplevelser av den postoperativa 

vistelsen på en vårdavdelning. Metoden som använts i denna uppsats var en systematisk 

litteraturstudie som baserades på tolv artiklar som kvalitetsgranskades och analyserades.  

Resultatet utgjordes av tre huvudkategorer; Patientens kroppsliga upplevelse under den 

postoperativa vistelsen på vårdavdelningen, patientens psykiska och emotionella 

upplevelse under den postoperativa vistelsen på vårdavdelningen samt postoperativa 

möten och  relationer på vårdavdelningen. I dessa huvudkategorier beskrivs hur 

patienten upplever sin kropp, sitt sinne och de möten som de genomgått. Resultatet visar 

att det är svårt att definiera vad den postoperativa perioden på sjukhus innebär för 

patienterna, då den skiljer sig och är unik från individ till individ. Detta står i enighet 

med Husserls livsvärldsteori. Baserat på litteraturstudiens resultat identifierar författarna 

ett behov av att se hela patienten såväl fysiskt som psykiskt, samt ge en mer 

individanpassad vård och omvårdnad. 

 

Nyckelord 
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1 Inledning 
 

Författarna till denna litteraturstudie har genom egna erfarenheter kunnat identifiera att 

den postoperativa perioden är en period som många patienter upplever påfrestande på 

flera plan. Författarna har upplevt att det ofta är operationen som står i fokus och att 

patientens postoperativa upplevelse till viss del förbises, trots att den har betydelse för 

patientens tillfrisknande. 

Den påfrestande upplevelsen som den postoperativa perioden kan skapa ligger till grund 

för denna litteraturstudie då författarna vill beskriva hur patienten upplever den 

postoperativa perioden på sjukhuset.   

 
2 Bakgrund 
 

2.1 Postoperativ period 
Holm och Hansen (2000) beskriver hur den postoperativa perioden startar från det att 

patienten rullas ut från operationssalen tills dess att han eller hon skrivs ut från 

sjukhuset, samt att den kan delas upp i två perioder: uppvakningsfasen och 

rekonvalescensfasen. Uppvakningsfasen innefattar den tid patienten befinner sig på 

uppvakningsavdelningen och rekonvalescensfasen innefattar tiden då patienten ligger på 

vårdavdelning. 

Såväl den preoperativa, perioperativa och postoperativa perioden är för patienten 

förknippad med psykologisk och fysiologisk stress. Den fysiologiska stressen grundar 

sig i det faktum att patientens kropp har utsatts för det trauma som en operation innebär 

och den psykologiska stressen grundar sig i patientens osäkerhet kring miljön samt 

eventuell ångest och oro över ingreppets resultat och eventuella komplikationer som 

uppstått eller kan tänkas uppstå (Holm & Hansen, 2000). 

  

Den postoperativa perioden kännetecknas av och innefattar en stor övervakning av 

patientens vitala parametrar, smärta och oro. De vitala parametrarna är i fokus då dessa 

ofta kan varna för postoperativa komplikationer som kan uppstå såväl under 

uppvakningsfasen som under rekonvalescensfasen, dock är sjuksköterskans främsta 

uppgift att finnas till hands för patienten för att på så sått kunna stilla eventuell oro samt 

ta hand om patientens fysiska och emotionella behov (Järhult & Offenbartl, 2006). 

Allvin, Berg, Idvall och Nilsson (2007) beskriver hur den postoperativa perioden och 

den återhämtningsprocess som pågår innebär att patieten strävar efter en känsla av att 



  
 

4 

känna sig återställd, där huvudmålet är att återfå sin hälsa och bli fri från den sjukdom 

eller det tillstånd som han eller hon tidigare lidit av. Författarna beskriver vidare att 

patienten under den postoperativa perioden varit beroende av vårdpersonal, men målet 

under den postoperativa perioden är att patienten skall kunna bli självständig och 

oberoende av vårdpersonalen. Miljön på en postoperativ vårdavdelning kan i många fall 

upplevas störande då ljudnivån ofta är hög på grund av störande ljud ifrån medicinsk 

utrutning, telefoner som ringer och samtal mellan personalen. ( Johnson, Raymond & 

Goss, 2012). 

 

2.2 Att vara patient 
Begreppet patients ursprungliga betydelse är den lidande eller den som tåligt fördrar och 

uthärdar lidandet (Eriksson, 1994), dock är begreppet ständigt föränderligt när det gäller 

tolkningar och betydelser. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver hur begrepp som 

klient, kund, vårdtagare och brukare även använts för att bättre specifiera innebörden. 

Dock menar författarna att dessa begrepp är beroende av en specifik vårdkontext och att 

begreppet patient bäst beskriver en individ som på grund av sjukdom eller försämrat 

mående söker vård. 

Att vara patient innebär att individen rycks ur sitt vanliga sammanhang, att upplevelsen 

av harmoni och känslan av en stadig livsrytm försvinner. När individen såväl plötsligt 

som planerat blir patient i sjukvården blir tillvaron allt annat än harmonisk, och en 

känsla av att vara ur balans och ur rytm kan infinna sig (Dahlberg och Segesten, 2010). 

Just sammanhang beskrivs stå i direkt förhållande till hälsa. En individ som inte 

upplever sammanhang kan ha svårt att uppleva hälsa och en individ som ej har hälsa 

kan ha svårt att känna sammanhang, detta går att applicera även på vad det innebär att 

vara patient. Att vara patient i det postoperativa skedet är ofta präglat av att 

vårdpersonalen ständigt kontrollerar fysiologiska funktioner såsom andning, cirkulation 

och miktion. Utöver dessa fysiologiska funktioner så innefattar den postoperativa 

vistelsen på en vårdavdelning också ett fokus på att få patienten mobiliserad (Lundberg, 

Bodelsson, Roth & Werner, 2011).  

 

2.3 Sårbarhet 

Sårbarhet innebär att en individ är antingen fysiskt eller psykiskt nedsatt eller försvagad, 

detta gör att individen blir lättare att skada såväl kroppsligt som själsligt. Detta kan te 

sig genom fysisk skada såsom ett sår eller brutet ben eller psykiskt genom exempelvis 

kränkningar eller förolämpningar (Sarvimäki & Stenbock-Hult  2008).  
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Hur pass sårbar en individ är påverkas av individens personliga egenskaper. Med detta 

menas hur pass mottaglig och sensitiv individen är. Dock är en individs sårbarhet vid en 

specifik orsak ej direkt sammankopplad med dennes svaghet eller känslighet, det är 

snarare individens individuella karaktärsdrag som ligger till grund för hur individen 

upplever orsaken samt upplever sig själv (Sarvimäki & Stenbock-Hult 2008). I den 

postoperativa vistelsen på en vårdavdelning kan i många fall patientens sårbarhet öka 

och patienternas behov av att vara nära vårdpersonal blir större (Forsberg, Engström & 

Söderberg, 2014). 

 

2.4 Delaktighet 
Eldh (2009) beskriver ordet delaktighet som medbestämmande samt att uppleva 

medinflytande. Ordet delaktighet har tagit sig nya uttryck inom vården genom 

begreppet patientdelaktighet. Begreppet betyder enligt Eldh (2009) att patienten ska 

vara och bli aktiv i sin vård genom att bland annat ge och få information, uttrycka sin 

vilja och vara och bli delaktig i beslut. Vården ska således inte endast bestämmas av den 

professionella vårdaren.  

Som patient menar Dahlberg och Segesten (2010) att det finns krav på vårdaren 

gällande tillgodoseendet av en bra vård. Likväl som att patienter är individuella är även 

kraven dito, detta innebär att det är centralt att patienten får bli delaktig och förklara vad 

denne behöver för en god vård. Således betyder detta att vårdaren och patienten behöver 

mötas på gemensam planhalva och våga gå in i ett möte där patienten får chans till att 

beskriva hur den mår och hur den upplever sin nuvarande situation. Dahlberg och 

Segesten (2010) skriver att det i dagens vård ofta förekommer en envägskommunikation 

som baseras på att vårdpersonalens röst hörs mer än patientens. För att bryta denna 

trend krävs det att låta patienten prata och att aktivt lyssna till dennes upplevelse och 

livsvärld för att på så sätt skapa delaktighet. Utöver att motverka en 

envägskommunikation ska en sjuksköterska även främja patientens delaktighet i det 

postoperativa skedet genom kommunikation som berör såväl medicinska som 

personliga faktorer hos patienten (Henderson & Shum, 2003). 

 

2.5 Teoretisk referensram 

Birkler (2007) berättar om filosofen Edmund Husserl som skapade begreppet livsvärld, 

ett begrepp inom fenomenologi. En persons livsvärld är individuell och påverkas 

konstant av den situation människan försätts i och hur den uppfattas, ålder samt hälsa. 

Enligt livsvärldsteorin som beskrivs i Birkler (2007) kan en enskild individ uppfattade 
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liknande situationer annorlunda beroende på ålder eller dylikt. Vidare menar författaren 

att livsvärlden är en individs vardag; en värld som inte ifrågasätts. Till skillnad från 

individens medvetande och intentionalitet som är konstant genom individens liv, är 

livsvärlden ständigt föränderlig på grund av interna och externa faktorer.  

Att genomgå en operation blir en radikal förändring i patientens livsvärld, detta då man 

rycks ur sitt sammanhang och utlämnar sig själv och sin kropp till andra. En individs 

livsvärld är unik och hur man upplever att vara patient postoperativt kan upplevas olika 

från individ till individ.  

Främsta anledningen till att använda begreppet livsvärld baseras på hur viktigt vi anser 

att det är att involvera patientens unika syn och uppfattning om livet. Förståelse av 

patientens livsvärld kan vara ett centralt verktyg för sjuksköterskan för att på bästa sätt 

anpassa vården i relation till patientens livsvärld. Detta kan styrkas av Birkler (2007) 

som menar att ur ett fenomenologiskt perspektiv kan sjuksköterskan få större förståelse 

för patientens unika upplevelse och livsvärld i relation till patientens eventuella smärta 

och lidande. Birkler (2007) understryker att patient och sjuksköterska ser smärta ur helt 

olika perspektiv och centraliserar därför vikten av att sköterskan försöker förstå 

patientens aktuella och förändrade livsvärld. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att 

man som vårdare måste vara införstådd med vad det innebär för en patient att lida av 

sjukdom samt vad hälsa och välbefinnande innebär för individen. Genom att göra detta 

bejakas patientens livsvärld och på så sätt ges en ökad förståelse hur individens 

hälsoprocesser kan främjas. 

 

3 Problemformulering 
En operation såväl planerad som akut innebär en förändring i individens livsvärld på 

grund av det avbrott som infinner sig i individens vardag.   

Alla skeden, före, under och efter operationen kan vara en påfrestning såväl fysiskt som 

psykiskt för patienten.  

Vi har upplevt att under den postoperativa vistelsen på en vårdavdelning finns det 

flertalet faktorer som patienten kan uppleva positivt, negativt, påfrestande, stressande, 

befriande eller förvirrande ur både fysisk och psykisk synvinkel. Att genomgå en 

operation kan skapa en större sårbarhet hos patienten samtidigt som dennes delaktighet 

ofrivilligt minskar. Detta då patienten tvingas lämna över sig själv och sin kropp i 

vårdpersonalens händer.   

En ökad kunskap om postoperativa faktorer och patientens positiva och negativa 

upplevelse kan ge en ökad förståelse för patientens situation, hos vårdpersonalen. Denna 
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ökade förståelse skulle kunna bidra till större förutsättningar för att ge en bättre 

postoperativ omvårdnad. 

 

4 Syfte 
Syftet var att beskriva patientens upplevelser av den postoperativa vistelsen på en 

vårdavdelning. 

 

5 Metod 
Med vårt problemområde och syfte i fokus, användes Forsberg och Wengströms (2013) 

metod för systematisk litteraturstudie, då vi har sökt, kritiskt granskat och  sammanställt 

litteratur inom det nämnda problemområdet. 

 

 

5.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Databaserna vi använde oss av var PubMed, Cinahl och PsycInfo. Dessa databaser 

behandlar ämnen som innefattas i hälso-och vårdvetenskap. Eftersom vårt syfte ligger 

inom det vårdvetenskapliga fältet användes ovannämnda databaser då de enligt Forsberg 

och Wengström (2013) behandlar områden som medicin, omvårdnad och psykologisk 

forskning. 

 

Inklusionskriterierna i databasen Cinahl var ”all adults”, vilket innebär 19 års ålder eller 

äldre, peer-reviewed, research article samt att artiklarna skulle vara skrivna på engelska. 

Ursprungligen planerade vi att endast inkludera artiklar publicerade mellan 2009-2014, 

men efter övervägande så kom vi fram till att utöka tidsperioden till 2004-2014, då vi 

inte ville gå miste om relevant material. 

 

I databasen PubMed användes inklusionskriterierna adults, vilket innebär att deltagarna 

skulle vara 19 år eller äldre. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska samt publicerade 

inom tidsperioden 2004-2014. 

 

I databasen PsycInfo användes inklusionskriterierna adulthood, vilket innebär att 

deltagarna skulle vara 18 år eller äldre, artiklarna skulle vara skrivna på engelska, vara 

publicerade inom tidsperioden 2004-2014.  Då vi endast ville inkludera granskade 

artiklar så kryssades även peer-reviewed i. I PsycInfo och Cinahl finns detta som 
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alternativ, däremot finns det ej i PubMed. Därför granskades de artiklar vi hittade i 

PubMed i UlrichsWeb. 

 

5.2 Sökningsförfarande och urval 
Genom att översätta vårt syfte kom vi fram till att våra huvudord var postoperative 

period, postoperative care. Då vårt syfte var att belysa patientens upplevelse av den 

postoperativa vården så gjorde vi även provsökningar med ovan nämnda ord samt orden 

patients och experience. 

 

Under provsökningarna kunde vi identifiera andra ord som kunde tänkas vara relevanta 

för vår sökning genom att se vad en artikels nyckelord var. Då hittade vi ord som 

quality of life, patient satisfaction och life experiences.  

Utöver ovannämnda identifierade sökord använde vi oss av även av booleska operatorer 

såsom AND  eller OR.. Enligt Forsberg och Wengström (2013) används booleska 

operatorer till att antingen begränsa eller göra sökningen bredare. 

 

Efter våra provsökningar framkom det att de främsta sökordskombinationerna för vårt 

syfte skiljde sig lite från databas till databas, detta beroende på att ett visst ord kunde 

finnas som MESH eller Thesaurus-term i den ena databasen men inte i den andra.  

En relevant kombination i Cinahl var Postoperative period (MESH) och experience*, då 

experience inte fanns som ett Mesh-ord, så valde vi att dels frisöka på ordet men också 

trunkera det så att vi på så sätt inte gick miste om artiklarna som tillexempel innehöll 

experiences eller experienceing.  

 

I PsycInfo skiljde sig ämnesorden till viss del åt från Cinahl. Det fanns ingen 

Thesaurus-term för orden postoperative care eller postoperative period. Vi kunde ej 

heller hitta någon synonym som vi upplevde stämma överens med ovannämnad sökord. 

Därför valde vi att göra en fritextsökning med ordet postoperative*, genom att trunkera 

ordet fick vi i vår sökning resultat med både postoperative period och postoperative 

care. Ordet patient satisfaction skiljde sig också, då det ämnesord som föreslog i 

Thesaurus var Client satisfaction.  

Efter provsökningar i PsycInfo kom vi fram till att relevanta sökordskombinationer var 

Patients AND postoperative*. Samt Postoperative* AND Client satisfaction 
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Med de sökord vi identifierat fick vi till skillnad från de andra databaserna ett väldigt 

brett sökresultat i PubMed under våra provsökningar och väldigt många artiklar som var 

av mer medicinsk karaktär än av vårdvetenskaplig ansats. Då det blev en så pass bred 

sökning och vi hade svårigheter att begränsa den samma, ansåg vi att vi behövde hjälp 

med bättre formulering av sökord och bättre kombinationer av dessa. Därför tog vi hjälp 

av bibliotekarie på universitetsbiblioteket. Efter resurstillfället med bibliotekarie 

framkom sökord som patient satisfaction och qualitative. Utöver dessa nytillkomna 

sökord använde vi oss av samma sökord som i föregående databaser.  

Relevanta kombinationer i PubMed var postoperative period OR postoperative care 

AND patient satisfaction samt qualitative* AND postoperative period OR 

postoperative care AND experience*.   

 

Då sökningarna resulterade i ett hanterbart antal artiklar, lästes samtliga titlar för att inte 

gå miste om eventuella artiklar som stämde överens med syftet. Därefter lästes de 

abstrakt som hade titlar som bedömdes stämma överens med vårt syfte. Efter att ha läst 

abstracts gjordes sedan en ny bedömning om artikeln var relevant för vidare granskning. 

Efter att ha läst artikeln värderades den utifrån överensstämmelse med syfte och en ny 

bedömning huruvida den skulle tas vidare för kvalitetsgranskning eller ej gjordes. 

 

Sammanfattningsvis så hittades tolv stycken artiklar som gick vidare till 

kvalitetsgranskning. Fem stycken i Cinahl, fem stycken i PsycInfo samt två stycken i 

PubMed. Eventuella dubbletter redovisas i söktabell i bilaga A. 

 
5.3 Kvalitetsgranskning 
Vid kvalitetsgranskning av valda artiklar användes kvalitetsgranskningsmallar från 

Forsberg och Wengström (2013). Två olika granskningsmallar användes, en för 

kvalitativa artiklar och en för kvantitativa artiklar. De kvalitativa artiklarna granskades 

utifrån mallen för artiklar med kvalitativ ansats och de kvantitativa artiklarna 

granskades utifrån mallen för kvasi-experimentella studier. Kvalitetsgranskningen 

genomfördes gemensamt för att enklare kunna uppnå konsensus mellan författarna.  

 

Ett poängsystem utformades där vi beslutade att ge varje fråga 1 poäng. För frågor som 

besvarades med Ja/Nej gavs 1 poäng för positivt svar. De frågor som inte var av Ja/Nej-

karaktär beslutades att erhålla poäng om författaren väl hade beskrivit eller motiverat 

den process eller område som den specifika kvalitetspunkten berörde.  
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Enligt vårt poängsystem var maxpoängen för den kvalitativa granskningsmallen 30 

poäng och 20 poäng för den kvasi-experimentella granskningsmallen. 

 

Efter genomförd kvalitetsgranskning omvandlades poängen till procentenheter. 

Artiklens procentenhet lades sedan tillgrund för om den var av låg, medelhög eller hög 

kvalitet. Artiklar som fick 80-100% värderades till hög kvalitet, 60-79% värderades till 

medelhög kvalitet och artiklar som hade < 60 % värderades till att vara av låg kvalitet. 

Inkluderade artiklar redovisas i Bilaga B. 

 

5.4 Analys 

När vi analyserade artiklarna utgick vi ifrån Forsberg och Wengströms (2013) 

beskrivning för hur man utför en innehållsanalys. Alla artiklar lästes igenom flertalet 

gånger, detta för att få en större helhetsbild av innehållet. Efter att ha läst artiklarna, 

fortsatte vi med att läsa artiklarnas resultatdel, där vi identifierade det material som 

stämde överens med vårt syfte. Detta material översattes och skrevs rent i ett separat 

dokument. Detta material kondenserades sedan om till utsagor. Utsagorna numrerades 

sedan med vilken artikel de kom ifrån samt var i artikeln den fanns. Detta gjorde vi för 

att vi på ett enkelt sätta skulle kunna gå tillbaka i materialet men även för att detta gav 

en mer strukturerad överblick av materialet. Arbetet med att identifiera lämpliga 

textstycken skedde individuellt, dock lästes den resultatdel som ansågs bearbetad 

igenom en gång till av den andra medförfattaren. Detta gjordes på samtliga resultatdelar 

med syftet att eventuellt kunna identifiera textstycken som missats eller ej bedömts som 

lämpliga. Om tveksamheter huruvida ett textstycke var lämpligt eller ej, diskuterades 

detta tills konsensus mellan författarna uppnåtts.  

Enligt Forsberg och Wengström (2013) skall utsagorna som identifierats ges specifika 

koder som överskådligt beskriver kärnan i utsagorna. Då vi redan tidigare under 

analysprocessen kunnat se och ana mönster i utsagorna togs beslutet att varje utsaga 

skull bearbetas separat, detta för att varje kod skulle bli unik för varje utsaga. Beslutet 

att gå till väga som vi beskrivit grundar sig i att vi inte ville gå händelserna i förväg. 

Efter att varje utsaga delgetts en kod, jämfördes dessa koder med syftet att finna 

likheter. De koder som antingen var likadana eller som vi såg stora likheter emellan 

bildade en kategori. Denna kategori benämndes med antingen ett ord eller en kort 

mening som var beskrivande för vad som ingick i just den underkategorin, totalt 

skapades tio stycken kategorier.  
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De identiferade kategorierna jämfördes sedan med varandra, med syftet att även här 

finna likheter. Efter att likheter hade påvisats framkom det tre stycken huvudkategorier 

som presenteras i resultatet. Dessa var: Patientens psykiska och emotionella upplevelse 

under vistelsen på den postoperativa vårdavdelningen, patientens kroppsliga upplevelse 

under vistelsen på en postoperativ vårdavdelning  samt postoperativa möten och 

relationer på vårdavdelningen. 

Patientens psykiska och emotionella upplevelser under den postoperativa vistelsen på 

vårdavdelningen: Patientens psykiska och emotionella påverkan, en patientens 

emotionella reaktion. 

Patientens kroppsliga upplevelse under den postoperativa vistelsen på vårdavdelningen: 

Att inte förmå att röra sig som man vill, nutritionssvårigheter, smärtrelaterade 

upplevelser, sömnsvårigheter, att tappa förmågan att urskilja vad som är verkligt och 

inte och att tappa och återfå kontrollen över sin kropp. 

Postoperativa möten och relationer på vårdavdelningen: Möten mellan patient och 

vårdare, fysisk hälsa framför psykisk hälsa och patientens sociala kontakt på 

vårdavdelningen. 

 

 

Exempel på analysering enligt Forsberg och Wengström (2013): 

 

Utsaga Kod Kategori Huvudkategori 

Många patienter 

upplevde en rädsla över 

att inte kunna 

kontrollera sina 

toalettbehov 

Att tappa intima 

funktioner (Artikel 2) 

Att tappa och återfå 

kontrollen över sin 

kropp 

Patientens kroppsliga 

upplevelse 

Många patienter 

upplevde en begränsad 

rörlighet relaterat till 

postoperativ smärta 

Immobilisering (Artikel 

3) 

Att inte förmå att röra 

sig som man vill 

 

 

6 Forskningsetiska övervägaden 
Artiklarna som ingår i denna systematiska litteraturstudie har alla fått etiskt 

godkännande, detta är i enlighet med Forsberg och Wengströms (2013) beskrivning 

över hur artiklars etiska godkännande skall förhållas till. Samtliga inkluderade artiklars 

resultat kommer att redovisas i denna systematiska litteraturstudier. Vårt syfte är 

formulerat så att både positiva och negativa aspekter lyfts fram, därför kommer inte 

någon personlig värdering gällande resultatet att göras. Att enbart presentera fakta som 
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stödjer förtfattarens egna värderingar anses enligt Forsberg och Wengström (2013) som 

oetiskt. 

 

7 Resultat 
 

7.1 Patientens kroppsliga upplevelse under den postoperativa vistelsen 
på vårdavdelningen 
Många patienter upplevde under den postoperativa vistelsen på vårdavdelningen att 

deras sömn blev lidande, detta på grund av en rad faktorer. Hög ljudnivå och störande 

ljud på såväl patientrummet som på avdelningen upplevdes som en av faktorerna till 

många av patienternas sömnstörningar. Patienterna upplevde att detta kunde skapa en 

negativ stämning, som var en produkt av den frustration som uppstod då patienternas 

sömn blev störd. (Eriksson, Haglund, Leo Swenne & Arakelian, 2013; Worster och 

Holmes, 2009; Büyükyilmaz, Sendir & Acaroglu 2011). 

En ökad mängd drömmar och mardrömmar upplevdes av många patienter som en faktor 

som störde deras sömn (Eriksson et al., 2013; Nåden & Bjørk, 2012).Utöver höga 

ljudnivåer, drömmar och mardrömmar så upplevdes även smärta och rädsla för 

komplikationer som en faktor bidragande till  att många patienter upplevde 

sömnsvårigheter (Büyükyilmaz et al 2011; Letterstål, Eldh, Olofsson & Forsberg, 2010; 

Brown, Constance, Bédard & Purden, 2013). Trots att många patienter specifikt kunde 

förklara vad som bidrog till deras försämrade sömn, så fanns det ändå ett fåtal patienter 

som upplevde sömnsvårigheter utan att kunna ge konkreta anledningar till varför det var 

så (Gardner, Elliott, Gill, Griffin & Crawford, 2005). 

 

I det postoperativa skedet på vårdavdelningen så beskrev flertalet patienter att de 

upplevde situationer där de inte visste vad som var verkligt eller inte. Denna upplevelse 

grundades i att patienterna upplevde hallucinationsliknande tillstånd och att de var i ett 

stadie mellan vaken och sovandes (Eriksson et al., 2013, Gardner et al.; 2005, Nåden & 

Bjørk, 2012). När patienterna har befunnit sig i hallucinationsliknande tillstånd har de 

agerat på ett sätt som för de själva ansågs olämpligt. Detta bidrog till en ångestrelaterad 

upplevelse hos patienterna (Worster & Holmes 2009).  

 

Smärta upplevdes av många patienter som något som påverkade dem och deras 

upplevelse under den postoperativa tiden. Många patienter upplevde att smärta kunde 

bli ett hinder i deras dagliga aktivitet då smärtan tilltog vid fysisk aktivitet och 
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förflyttningar (Brown et al, 2013; Gardner et al., 2005; Nåden & Bjørk, 2012). Utöver 

smärta så kunde även viss smärtlindring bidra till en försämrad rörelseförmåga, och 

därmed även inverka på patientens dagliga aktivitet. Patienterna upplevde att 

biverkningar från vissa smärtstillande läkemedel kunde leda till en känsla av att benen 

inte bar patienterna (Worster & Holmes, 2009). 

Många patienter på den postoperativa vårdavdelningen upplevde att de gick från ett 

tillstånd präglat av lättnad att operationen var över till ett tillstånd där de var tvungna att 

anpassa sig till att ha en begränsad förmåga att röra sig, denna begränsade förmåga 

berodde på smärta och medicinsk utrustning som de bar med sig. Detta ledde i många 

fall till att patienterna kände en stor besvikelse. Besvikelsen grundade sig i en bristande 

förståelse om exempelvis drän och slangar som patienten vaknade upp med. Patienten 

upplevde på grund av dessa drän och slangar en begränsning i sin rörlighet, och detta 

präglade deras tid efter operationen snarare än att de mådde bra, som de själva förväntat 

sig att de skulle göra (Worster & Holmes, 2009). 

Även om många patienter på den postoperativa vårdavdelningen upplevde smärta vid 

rörelse, så fanns det även patienter som upplevde att smärtan tilltog när de var i stillhet, 

vilket kunde leda till upplevelser av obehag (Gardner et al., 2005). 

Trots smärtan så upplevde många patienter en ovilja att rapportera till vårdpersonalen 

att de hade ont, detta då de trodde att intag av smärtstillande läkemedel skulle bidra till 

oönskade effekter utöver den smärtlindrande effekten (Tzeng, Chou & Lin, 2006). 

Många patienter upplevde även att om de bad om smärtstillande läkemedel, skulle detta 

av vårdpersonalen misstas som ett försök till att bli påverkade (Nåden & Bjørk, 2012). 

En ovilja att ta emot läkemedel infann sig, då många patienter ville bli sedda som en 

”bra patient” och inte känna att de störde vårdpersonalen (Tzeng et al., 2006; Brown et 

al., 2013). Förutom att patienterna inte ville störa personalen så fanns det även rädsla för 

eventuella biverkningar (Brown et al., 2013). 

 

Många patienter upplevde dock att den postoperativa smärtan ej skapade något obehag 

eller hindrade de i sin vardag på avdelningen, detta genom god smärtlindring samt att 

smärtan blev något som patienterna vande sig vid. På grund av detta så upplevdes den 

smärta som framkom som kontrollerbar (Gardner et al., 2005).  

Många patienter upplevde att deras smärtlindring blev lidande på grund av bristande 

kontinuitet i rutiner kring smärtlindring samt bristande kommunikation mellan 

vårdpersonalen. Patienterna upplevde att en medlem av vårdpersonalen ansåg att 
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smärtan skulle tacklas på ett visst sätt medan en annan medlem kunde anse raka 

motsatsen. Denna konflikt och bristande kommunikation gjorde att patientens 

smärtlindringsbehov hamnade i skymundan och smärtlindringen blev därför lidande 

(Nåden & Bjørk, 2012). 

 

En vanligt förekommande upplevelse hos många patienter på den postoperativa 

vårdavdelningen var minskad aptit som var direkt relaterad till illamående och 

förändrade smakupplevelser. (Letterstål et al.; 2010, Eriksson et al., 2013). Att inte få 

eller kunna äta eller dricka beskrivs av många patienter bidra till ett såväl fysisk som 

psykiskt obehag. Många patienter upplevde påfrestande fysiska obehag såsom 

muntorrhet. När väl beslutet tagits att patienterna kunde och fick äta, så skiljde sig 

reaktionerna åt väsentligt. Många patienter såg det som en lättnad att återigen få äta, 

medan andra patienter såg det som en påfrestning, då de upplevde att de var tvingade att 

äta trots att de inte upplevde någon hungerkänsla. Utöver minskad hungerkänsla så var 

det även patienter som upplevde matintaget som en besvikelse då det ej smakat och 

känts som de föreställt sig (Worster & Holmes, 2009). 

Viktminskningen som uppkom under den postoperativa perioden och som stod i direkt 

relation till det minskade mat- och vätskeintaget var något som patienterna upplevde att 

de inte var förberedda på vilket ledde till diskussioner mellan patient och vårdpersonal 

(Worster & Holmes, 2009; Letterstål et al., 2010). 

 

Perioden efter operationen upplevdes av många patienter som en period karaktäriserad 

av att hantera sin nuvarande situation och de förändringar som uppkommit, samt återfå 

kontrollen över sin kropp och bli självständig (Eriksson et al., 2013). Att inte kunna röra 

sig fritt eller kontrollera sina kroppsliga funktioner ledde till många situationer där 

patienterna upplevde sig hjälplösa och utsatta, då de var tvungna att förlita sig till 

vårdpersonalen. Patienterna upplevde att de tappade sin självständighet när de inte 

själva kunde tillgodose sina toalett- och hygienbehov (Worster & Holmes, 2009; 

Letterstål et al, 2010). 

 

Patienterna på den postoperativa vårdavdelningen kände ett stort egenansvar i att uppnå 

de fysiska rehabiliteringsmål som gemensamt med vårdpersonalen tagits fram (Norlyk 

& Harder, 2009). Dock upplevde många patienter att det kunde uppstå en konflikt i 

strävan att uppnå dessa mål. Patienterna var medvetna om att de uppsatta målen 
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främjade deras rehabilitering och att vårdpersonalen förespråkade dem, men upplevde 

att deras kropps reaktioner såsom illamående och utmattning övervann deras vilja att 

aktivt delta i att uppnå de uppsatta målen. Patienterna kände att deras kropps signaler 

var ett hinder som var tvunget att övervinnas för att målen skulle kunna uppnås (Norlyk 

& Harder, 2009). 

Att uppnå gemensamt framtagna eller personliga fysiska mål upplevdes som en 

vändpunkt i rehabiliteringen. Att kunna gå en viss sträcka själv eller kunna klä sig själv, 

gjorde att patienterna upplevde att de var på bättringsvägen (Gardner et al, 2005).   

 

7.2 Patientens psykiska och emotionella upplevelse under den 
postoperativa vistelsen på vårdavdelningen 
Att ha genomgått en operation  med positivt utfall ledde till en känsla av lättnad hos 

många patienter. Känslan av lättnad grundade sig i tacksamhet för att ha överlevt 

(Nåden & Bjørk, 2012; Worster & Holmes, 2009). Utöver operationen så upplevdes 

också den efterföljande rehabiliteringen som tuff och påfrestande, men även här 

upplevde patienterna på den postoperativa vårdavdelningen en känsla av lättnad. I detta 

fallet var lättnadskänslan grundad i upplevelsen att deras fysiska hälsa var på väg att 

återfås (Eriksson et al.,2013) 

Flertalet patienter som genomgick en operation, hade en viss föreställning hur deras 

mående i det postoperativa skedet skulle vara. Denna föreställning blev hos många 

patienter förändrad då de upplevde att de mådde bättre än vad de hade förväntat sig, 

detta gav patienten en känsla av optimism (Eriksson et al., 2013). En operation kan vara 

påfrestande och skapa negativa känslor, men genom att ha en optimistisk inställning så 

kan processen upplevas lättare. Patienter som hade en positiv inställning kände att de 

hade lättare att hantera situationen samt att deras optimism främjade deras rehabilitering 

(Gardner et al., 2005).  

Även om många patienter  upplevde positiva känslor efter operationen, så var 

situationen för flertalet patienter överväldigande och ledde till svårigheter att kontrollera 

sina känslor. Känslan av lättnad och tacksamhet kunde snabbt bytas ut mot tårar och 

upplevdes av patienten som en känsla av att de befann sig i en emotionell berg- och 

dalbana (Eriksson et al., 2013; Nåden & Bjørk, 2012). 

Efter att ha genomgått en operation och upplevt känslor av lättnad och tacksamhet, så 

beskriver Gardner et al., (2005) att komplikationer som uppstod eller kunde uppstå 

bidrog till en känsla av uppgivenhet hos många patienter. Känslan av uppgivenheten 
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grundade sig i att de patienter som fick erfara komplikationer blev besvikna då de kände 

att de låg på sjukhus för att opereras och återfå sin hälsa men istället drabbades av 

ytterligare ohälsa. På grund av de komplikationer som uppstod så infann det sig också 

en känsla av ånger att de överhuvudtaget genomfört operationen hos somliga patienter.  

 

Patienterna på den postoperativa vårdavdelningen kände i flertalet fall att de ville 

distansera sig från anhöriga och allmänheten då deras självbild försämrats efter 

operationen. Denna försämrade självbild grundade sig ofta i ett förändrat utseende och 

en försämrad förmåga att klara sig själv (Worster & Holmes, 2009; Chen, 2011). 

 

Trots att patienterna genomgått och överlevt en operation, så kvarstod faktumet att 

många patienter varit nära döden och en oro för framtiden infann sig ofta hos många 

patienter. Oron grundade sig i en generell rädsla för döden samt för att den sjukdom 

som legat till grund för patientens tillstånd skall återkomma (Eriksson et al., 2013; 

Chen, 2011).  

När en eventuell utskrivning närmade sig så skapade det olika känslor hos patienterna 

på den postoperativa vårdavdelningen. Somliga patienter upplevde det som skönt att få 

lämna sjukhuset då de kände att de inte längre stod ut med att vara kvar. Dock var det 

flertalet patienter som utöver rädslan för döden och sin sjukdom upplevde en rädsla för 

att lämna sjukhuset. Rädslan över att lämna sjukhuset grundade sig i att de känt sig 

trygga med att ha människor och vårdpersonal omkring sig (Worster & Holmes, 2009; 

Gardner et al., 2005). Många patienter upplevde också en gradvis ökande ångest under 

den postoperativa perioden, denna ångest nådde sin kulmen när utskrivning närmade sig 

(Carr, Thomas & Wilson-Barnet, 2004). Utöver trygghetskänslan och att inte vara 

ensam infann det sig även en rädsla hos många patienter hur operationens följder skulle 

påverka de i deras vardagsliv (Chen, 2011). 

 

7.3 Postoperativa möten och relationer på vårdavdelningen 
Många patienter på den postoperativa vårdavdelningen upplevde en tydlig skillnad i hur 

de blev bemötta innan operationen och efter operationen. Innan operationen upplevde 

patienterna att det från vårdpersonalens sida fanns ett fullt individuellt fokus på varje 

enskild patient. Bemötandet från vårdpersonalen efter operationen upplevdes dock 

annorlunda. Då kände patienterna att de hade gått från att vara helt i fokus till att 

plötsligt bara bli en i mängden. Från att vara sedd till att bara bli en i mängden ledde till 
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att patienten upplevde ensamhet (Norlyk & Harder, 2009).   Att vårdpersonalen visade 

sig tillgängliga, närvarande och aktivt lyssnande, skapade ett förtroende för 

vårdpersonalen hos patienterna. Förtroendet som skapats bidrog till att patienterna 

upplevde att de såväl fick möjlighet och tid till att vara delaktiga i sin egen vård 

(Eriksson et al.,2013; Larsson, Sandelin & Forsberg, 2010). 

Många patienter upplevde det som motiverande när vårdpersonalen engagerade sig och 

var delaktiga i deras dagliga rutiner. Motivationen behövde inte nödvändigtvis grunda 

sig i vårdpersonalens medverkan vid dessa dagliga rutiner utan även när de 

uppmärksammade och bekräftade att patienterna inte mådde väl. Patienterna kunde, när 

de inte mådde väl uppleva en passivitet till att medverka, men genom vårdpersonalens 

uppmärksammande och bekräftande kunde denna passivitet övervinnas (Norlyk & 

Harder, 2009). I möten med vårdpersonalen på den postoperativa vårdavdelningen 

upplevde många patienter att deras psykiska välmående var åsidosatt, då 

vårdpersonalens fokus låg på deras fysiska hälsa och välmående (Eriksson, et al., 2013; 

Letterstål, et al 2010). 

Förtroende för vårdpersonalen var grundat i att personalen var närvarande och 

bekräftande, dock beskriver många patienter faktorer som de upplevde skapade ett 

minskat förtroende. Att personalen visade bristande kompetens inom vårdtekniska 

moment samt hantering av medicinsk utrustning, skapade en oro hos patienten som i sin 

tur bidrog till ett minskat förtroende. Meningsskiljaktigheter gällande sin egen vård 

mellan patienterna och vårdpersonalen, kunde av patienterna upplevas som att deras 

delaktighet blev åsidosatt. Den åsidosatta delaktigheten ledde i sin tur till ett minskat 

förtroende för vårdpersonalen (Norlyk & Harder, 2009). En ytterligare faktor som 

påverkade patienternas förtroende gentemot vårdpersonalen negativt var att 

informationen som gavs inte var anpassad på ett sätt som gjorde att patienterna kunde 

förstå och ta till sig den (Worster & Holmes, 2009). 

Utöver vad som sades, så upplevde många patienter också att de påverkades av hur det 

sades. Exempelvis kunde feedback som gavs med en glad och humoristisk ton motivera 

patienten och ge denne en positiv känsla, medan feedback som gavs med en auktoritär 

ton upplevdes som att vårdpersonalen pratade till dem istället för med dem. Detta 

påverkade relationen mellan patienterna och vårdpersonalen negativt (Norlyk & Harder, 

2009). 

Många patienter på den postoperativa vårdavdelningen upplevde att tidsbrist och 

nonchalans huvudsakligen hos läkare gjorde att de inte fick eller kunde tillgodose sig 
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den information de behövde. Tidsbristen ledde till att patienterna upplevde att de själva 

var tvungna att ta ansvar för att få den information de eftersträvade. Informationen de 

ville ha kom aldrig spontant från vårdpersonalen, istället fick patienten aktivt söka 

kontakt med personalen för att på så sätt få svar på sina frågor och få den information de 

eftersträvade (Letterstål el at., 2010). 

Tidsbrist hos läkarna samt hur infomationen till patienterna gavs, ledde till att 

patienterna fick acceptera den informationen som gavs utan att till fullo ha förstått den. 

Många patienter upplevde att de blev beroende av anhöriga eller annan vårdpersonal för 

att kunna få klarhet i den information som givits (Worster & Holmes, 2009).  

Information som gavs fortlöpande och spontant bekräftade såväl patienten som dennes 

tankar och upplevdes av många patienter som positivt (Eriksson et al., 2013).  

 

Upplevelsen av att dela rum med övriga patienter ansågs av många patienter som 

påfrestande då man upplevde att det inkräktade på deras privatliv (Worster & Holmes, 

2009). Att dela rum kunde i många fall leda till att patienterna upplevde vissa 

situationer som pinsamma. Främst nämns förmågan att ställa frågor angående sin 

sjukdom och situation blev lidande. Oförmågan att kunna ställa frågor var relaterat till 

att frågorna berörde intima och personliga ting och då det fanns andra patienter i 

rummet så ledde detta till att patienten upplevde det som pinsamt att ställa dessa frågor 

(Larsson et al., 2010). Även att dela rum med patienter som var svårt sjuka, och sjukare 

än en själv ansågs som negativt och påfrestande (Nåden & Bjørk, 2012).  

Dock var det flertalet patienter på den postoperativa vårdavdelningen som tidigare delat 

rum men som blivit flyttade till enkelsalar, som upplevde detta som negativt då de 

saknade den sociala kontakten och de upplevde att de var ensamma och att de glömdes 

bort (Gardner et al., 2005). 

 

8 Diskussion 
 

8.1 Resultatdiskussion 
Vårt huvudresultat visade att patientens postoperativa upplevelse på en vårdavdelning 

präglades av flertalet faktorer och händelser som påverkade patientens upplevelse 

positivt och negativt. Tre huvudkategorier skapades och låg till grund för resultatet; 

Patientens kroppsliga upplevelse under den postoperativa vistelsen på en vårdavdelning, 

som innefattar de fysiska och kroppsliga faktorer och händelser som präglat patientens 

upplevelse. Patientens psykiska och emotionella upplevelse under den postoperativa 



  
 

19 

vistelsen på en vårdavdelning , som innefattar de känslor och psykologiska reaktioner 

som patienten upplevt på sjukhuset. Patientens postoperativa möten och relationer på 

vårdavdelningen, som innefattar hur patienten upplevde de interaktioner och möten som 

ägde rum med vårdpersonal samt övriga patienter. Patientens sårbarhet blev i den 

postoperativa perioden påtaglig, då den yttrade sig både fysiskt och psykiskt. 

Sårbarheten visade sig också vara individuell beroende på individens personlighet, 

vilket också bekräftas av Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008) som beskriver att en 

individs nivå av sårbarhet står i direkt relation till individens specifika karaktärsdrag. 

 

Den fysiska påfrestningen som Hansen och Holm (2000) beskriver att kroppen utsätts 

för vid ett kirurgiskt ingrepp har i vårt resultat visat sig vara närvarande även under den 

postoperativa vistelsen på en vårdavdelning. Den postoperativa vistelsen på en 

vårdavdelning visade sig vara negativt präglad av flertalet kroppsliga faktorer men de 

faktorer som var mest frekvent förekommande var sömnstörningar, smärta och 

begränsad rörlighet. Dessa negativa faktorer påverkade patientens vardag och kan ses 

som de interna och externa faktorer som Birkler (2007) beskriver kunna förändra en 

individs livsvärld.  Många patienter upplevde att deras sömn blev lidande på grund av 

faktorer som drömmar och mardrömmar men även störande ljud och höga ljudnivåer 

ansågs som en negativ faktor. Vi anser att störande ljud och höga ljudnivåer kan vara en 

del av en negativ vårdmiljö och på så sätt ha en negativ inverkan på patientens vård. 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver hur vårdmiljö kan fungera som ett vårdande 

redskap, och med en medvetenhet hos vårdpersonalen att de kan minska på onödiga 

ljud, exempelvis inte smälla i dörrar nattetid kan bidra till att vårdmiljön förbättras och 

på så sätt främja vården. Vi tror att den höga ljudnivån kan kopplas till att 

vårdpersonalens och patienternas livsvärld skiljer sig åt, då vårdpersonalen kommer till 

sitt arbete samtidigt som patienten är i sin vårdsituation. Detta går att relatera till 

Husserls livsvärldteori som beskrivs av Birkler (2007), att individer kan uppfatta och 

uppleva liknande situationer olika.   

 

I vårt resultat kan man utläsa att postoperativ smärta var något som många patienter 

upplevde men att upplevelsen tog sig form på olika sätt. Eriksson (1994) beskriver olika 

sorters lidande, bland annat sjukdomslidande och vårdlidande. Sjukdom är inte alltid 

förenat med smärta, men smärtan är ofta central i individens lidande och blir ofta den 

faktor som gör att en individs lidande definieras som sjukdomslidande. I vårt resultat 
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framkom det att patienterna ofta kände smärta som var relaterad till sin sjukdom eller 

det kirurgiska ingrepp de genomfört. Detta står i enighet med vad Eriksson (1994) 

beskriver som ett sjukdomslidande.  

I resultatet framkommer även att patienterna upplevde att deras smärtlindring i många 

fall blev åsidosatt av varierande orsaker. Många patienter upplevde en ovilja till att be 

om smärtlindring då de upplevde att de skulle bli misstrodda av vårdpersonalen, då 

dessa uppvisade en attityd som gav sken om att så var fallet. Denna misstro har i ett 

annat sammanhang också beskrivits i Hallberg och Carlssons (1998) artikel där det i 

intervjuer med patienter framkom att deras smärta blev misstrodd. Även en ovilja att ta 

emot läkemedel infann sig hos patienterna, då det fanns en rädsla för bieffekter och en 

vilja hos patienterna att bli sedda som ”bra patienter” som inte störde personalen. Den 

uteblivna smärtlindring som uppkom på grund av dessa faktorer upplever vi kunna 

anses som utebliven vård och därmed kunna klassas som ett vårdlidande hos patienten. 

Vårdlidande kan enligt Eriksson (1994) grunda sig i att vårdpersonal antingen medvetet 

eller omedvetet förbigår en patients behov. Det vårdlidande som vi anser att patienten 

fick uppleva tolkar vi är en produkt av vårdpersonalens stressiga arbetssituation, som 

kan styrkas med  Olofssons, Bengtssons och Brinks (2003) artikel som beskriver hur 

sjuksköterskor upplever att deras arbetsprestation blir hämmad av deras stressiga 

arbetssituation. Öhrn (2009) beskriver hur en ineffektiv kommunikation mellan patient 

och vårdare samt inom vårdlaget kan leda till en bristande patientsäkerhet. Vi tolkar att 

patientens upplevelse av smärtlindring blev förbisedd på grund av en bristande 

kommunikation som indirekt var relaterad till vårdpersonalens stressiga arbetssituation 

samt deras attityd till patienternas intention gällande att få smärtlindring.  

 

I vårt resultat framkom det i flertalet studier att patienterna upplevde att den 

postoperativa perioden var en period präglad av att man var tvungen att hantera de 

fysiska förändringar som tillkommit samt återfå kontrollen över sin egen kropp. 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver hur en individ hamnar utanför sitt vanliga 

sammanhang när han eller hon blir patient, denna teori går tydligt att applicera på 

patienternas upplevelse av försämrade kroppsfunktioner som framkom i vårt resultat. 

Att inte kunna sköta sina kroppsliga funktioner och därför behöva förlita sig på 

vårdpersonalen, ledde hos många patienter till en känsla av förlorad självständighet. 

Känslan av att tappa sin självständighet på grund av förlust av kroppsliga funktioner har 
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även påvisats i andra sammanhang och bekräftas i Rozmovitz och Zieblands (2004) 

artikel om patienter med kolorektal-cancer. 

I vårt resultat framkom det att uppnå gemensamt uppsatta rehabiliteringsmål upplevdes 

som positivt av patienterna. Dock framkom det även att många patienter upplevde att 

det kunde skapas en konflikt mellan sin egen och vårdpersonalens vilja samt sin kropps 

signaler. Patienterna var väl medvetena om fördelarna med att uppnå de uppsatta målen 

och visste att vårdpersonalen förespråkade att de skulle sträva efter detta, dock upplevde 

patienterna ofta att de inte var motiverade och redo då deras kroppsreaktioner övervann 

viljan att delta. Florin (2009) beskriver hur sjuksköterskan och patienten skall mötas i 

de bägges strävan efter att uppnå hälsa. I mötet bidrar sjuksköterskan med sin kunskap 

angående sjukdom och patienten bidrar med kunskap om sin egna levda kropp. Vi 

tolkar att dilemmat som uppstod var relaterat till en bristande insikt i varandras 

kunskapsroller. Detta kan relateras till Husserls livsvärldteori i Birkler (2007), där det 

betonas att vårdaren skall sträva efter att förstå en människas livsvärld. 

 

Utöver att patienterna upplevde flertalet fysiska faktorer som präglade deras 

postoperativa upplevelse, så präglades också patienternas upplevelse av psykiska och 

emotionella aspekter.  

 

I vårt resultat går det att utläsa att flertalet patienter kände en oerhörd lättnad att de 

genomgått och överlevet operationen , dock så påvisas det även i vårt resultat att många 

patienter upplevde en känsla av uppgivenhet och en rädsla för döden samt vad deras 

tillstånd skulle kunna medföra i framtiden. Santamäki Fischer och Dahlqvist (2009) 

beskriver att patienter i många fall upplever en otrygghet i att vistas på sjukhus samt 

handskas med sjukdom och ohälsa. I vårt resultat kan vi hitta stöd för motsatsen då 

flertalet patienter upplevde en trygghet i att vara på sjukhus, då de kände trygghet i att 

alltid ha personal omkring sig ifall något oförutsägbart skulle ske, detta styrks även av 

Forsberg, Engström och Söderberg (2014) som beskriver att patienter upplevde att 

sårbarheten blev mindre när personal var närvarande. De emotionella och psykiska 

reaktionerna samt hur man hanterar sin situation tolkar vi vara högst individuellt, och 

detta står i direkt samband med Husserls livsvärldsteori i Birkler (2007) som beskriver 

hur vi uppfattar och hanterar liknande saker på olika sätt.  
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I vårt resultat går det att utläsa att patienternas möten och relationer med vårdpersonal 

ofta kretsade kring ett begrepp, nämligen förtroende. Ett stort förtroende för 

vårdpersonalen upplevdes av patienterna som positivt. Förtroendet kunde antingen 

stärkas eller försvagas genom vårdpersonalens olika handlingar och förhållningssätt. 

Vårdpersonal som tydligt visade sin närvaro och tillgänglighet samt att de lyssnade 

upplevdes av patienterna som positivt och bidrog till en känsla av delaktighet. Utöver 

att patienten upplevde att de var delaktiga i sin vård så upplevdes även att vårdpersonal 

som visade sig delaktiga i patienternas dagliga rutiner på sjukhuset som en faktor som 

skapade förtroende. Vårt resultat kan stödjas med Snellmans (2009) tankar om hur 

vårdpersonalen skall agera gentemot patienten för att skapa förtroende och en god 

vårdrelation.  

Eldh (2009) beskriver hur vårdare och patient skall sträva efter att mötas på samma 

planhalva och att patienten får utrymme att förklara vad han eller hon behöver för en 

god vård, om meningskiljaktigheter skulle uppstå kan patientens känsla av delaktighet 

äventyras. På så vis kan, som det påvisas i vårt resultat, patientens förtroende för 

vårdaren minska. Betydelsen av patientens delaktighet i sin vård tolkar vi därför vara 

monumental, vilket också bekräftas av Dahlberg och Segesten (2010) som beskriver att 

patientdelaktighet är av största vikt i patientens strävan mot hälsa.  

I vår studies resultat framkom det att patienterna kände ett minskat förtroende för 

vårdpersonalen när de fick information som inte var anpassad på ett för patienten 

optimalt sätt, detta styrks av Eldh (2009) som beskriver att information som ges på ett 

individanpassat sätt till patienten ökar dennes känsla av delaktighet. Henderson och 

Shum (2003) betonar vikten av att inte enbart kommunicera medicinska faktorer med 

patienten utan också kommunicera om patientens personliga faktorer på sätt främjas 

patientens delaktighet. 

 

Mötena med vårdpersonalen upplevdes av patienterna ofta vara präglade av att de inte 

fick eller kunde tillgodogöra sig den information de krävde. Detta var i flertalet fall 

direkt relaterat till att vårdpersonalen inte hade tid nog att ge den information som 

patienterna krävde. Denna uppenbara tidsbrist hos vårdpersonalen tolkar vi att kunna 

vara relaterat till den stressiga arbetssituation som Olofsson, Bengtsson och Brinks 

(2003) studie som tar upp att sjuksköterskor känner att deras arbetsprestation blir 

lidande på grund av att deras arbetssituation är präglad av stress. Att inte få den 

information som de krävde upplevdes av patienterna som negativt. Henderson och 
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Shum (2003) beskriver hur sjuksköterskan ska besitta den kunskap som patienten 

eftersträvar för att kunna tillgodose patientens behov för att på så sätt öka patientens 

delaktighet. Utöver att inte få den information man krävde så beskriver Dahlberg och 

Segesten (2010) att ett bemötande som är präglat av att vårdpersonalen utstrålar att de är 

under tidspress, kan leda till att patienten upplever att hans eller hennes välbefinnande 

sjunker. Information upplevdes aldrig komma spontant från vårdpersonalen utan 

patienterna fick istället själv aktivt söka den information som de eftersträvade. Detta 

tolkar vi är en produkt av den tidsbrist som har beskrivits ovan. 

 

I vårt resultat framkom det att många patienter upplevde det som positivt att vara i 

kontakt med sina medpatienter, då dessa ofta hade liknande erfarenheter. Detta 

upplevdes kunna stödja patienternas förmåga att hantera sin situation. Detta bekräftas av 

Eldh (2009), som beskriver att umgänge mellan patienter anses som hjälpsamt och 

skapar en känsla av gemenskap. Trots att många patienter upplevde den sociala 

kontaken med medpatienter som positiv, så fanns det även situationer då den sociala 

kontakten sågs som negativ. Patienter som blev påtvingade social kontakt med 

medpatienter av logistiska skäl, kunde uppleva detta som påfrestande, då de upplevde 

att frågor och hantering av tankar och handlingar som var av personlig eller intim natur 

blev lidande. Detta kan enligt Eriksson (1994) skapa ett vårdlidande hos patienten, då 

hon beskriver att patientens värdighet äventyras när denne hindras från att ställa frågor 

av personlig natur eller tvingas utföra intima vårdåtgärder i en icke-privat miljö. 

 

8.2 Metoddiskussion 
Enligt Östlundh (2012) så ska valet av databaser utgå ifrån det ämnesområde som 

litteraturstudien berör. Då vi använt oss av de tre databaserna; Cinahl, PubMed och 

Psycinfo, bedömer vi att vår sökning varit heltäckande då vi har valt databaser som 

enligt Forsberg och Wengström (2013) berör vårt ämnesområde, och de sökningar som 

genomförts har genererat relevant material. Att vi har kunnat identifiera samma artikel i 

mer än en databas är något som vittnar om att sökningen har varit heltäckande och att vi 

har ringat in de artiklar som stämt överens med litteraturstudiens syfte.  

Dock föreligger det en risk att material som hade stämt överens med vårt syfte har 

förbisetts, då vi vid sökningsprocessen kan ha gått miste om relevant material när vi 

bedömt om en artikel skulle inkluderas eller inte baserat på antingen artikelns titel eller 

artikelns asbtract. Även om artiklarnas titlar och abstract inte stämde överens med vårt 

syfte, så finns det möjligheter att resultat i de artiklarna skulle kunna ha stämt överens 
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med vårt syfte. Med detta i åtanke kan bedömningen att sökningen är heltäckande 

ifrågasättas. En uppenbar faktor som påverkar huruvida sökningen är heltäckande eller 

ej, är den tidsram som arbetet med litteraturstudien varit bunden till. 

 

Artiklarna som legat till grund för denna litteraturstudie var både av kvalitativ och 

kvantitativ ansats, och detta är något som enligt Forsberg och Wengström (2013) styrker 

litteraturstudiens tillförlitlighet. Då författarnas syfte var att beskriva patientens 

upplevelse av den postoperativa tiden på en vårdavdelning så återspeglas främst de 

kvalitativa artiklarna i litteraturstudiens resultat. Detta då de kvalitativa artiklarna var 

delvis enklare att analysera samt att de tydligare beskrev patienternas upplevelser. 

De kvantitativa artiklarna upplevdes vara svårare att analysera då resultaten ofta var i 

statistikform och detta ledde till svårigheter hos författarna att få en beskrivning av en 

upplevelse. Artiklarna som användes i denna litteraturstudie begränsades till att vara 

senast från 2004 Detta bedömer författarna kan ha breddat sökresultatet och får anses 

vara en styrka. En eventuell svaghet kan vara att det inte är den absolut senaste 

forskningen som redovisas i litteraturstudien, dock så syns ingen påtaglig skillnad i 

resultaten mellan äldre och nyare artiklar.  

Resultaten i de inkluderade artiklarna presenterar både negativa och positiva 

upplevelser. Författarna har inkluderat allt material som berör litteraturstudiens syfte 

och inte enbart redovisat positiva eller negativa aspekter. Detta bedömer författarna 

stärka studiens etiska resonemang vilket i sin tur kan styrkas med Forsberg och 

Wengström (2013).  

 

Samtliga artiklar inkluderade i litteraturstudien beskriver patientens postoperativa 

upplevelse på vårdavdelning. Då material som berör patientens postoperativa upplevelse 

efter utskrivning från sjukhuset inte inkluderats, bedöms litteraturstudiens 

generaliserbarhet som god. Dock anser författarna att resultatet är kontext beroende och 

resultates generaliserbarhet är begränsat till postoperativa vårdavdelningar och ej till 

patientens egna hem. Resultatet går till viss del att generalisera till barn då vissa resultat  

i litteraturstudien ej är åldersberoende. Den demografiska datan som framkom i 

artiklarna kan anses vara både positiv och negativ samt antingen öka eller minska 

litteraturstudiens generaliserbarhet. De positiva aspekterna innefattar att det är såväl 

män som kvinnor som inkluderats samt att det är enbart vuxna deltagare i de 

inkluderade artiklarna. De inkluderade artiklarna skiljer sig åt geografiskt, detta kan 
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både öka och minska litteraturstudiens generealiserbarhet. Den positiva aspekten anser 

författarna vara att resultaten i de inkluderade artiklarna är liknande trots de geografiska 

skillnaderna. Den negativa aspekten anser författarna kunna vara de eventuella 

kulturella skillnader som kan råda mellan olika geografiska områden. 

 

9 Slutsats 
Patientens postoperativa upplevelse på en vårdavdelning var präglad av flertalet 

faktorer, såsom fysiska faktorer, psykiska faktorer och möten. Smärta och  en störande  

miljö som ledde till sömsvårigheter upplevdes av patienterna som negativt. En slutsats 

som kan dras är att sjuksköterskan genom dialog om smärtlindring samt ett 

förebyggande arbete för att minimera antalet störningsmoment kan förbättra patientens 

postoperativa upplevelse. För att en god dialog skall kunna uppehållas dras slutsatsen att 

patienten måste kunna känna ett förtroende för sjuksköterskan. Denna slutsats baseras 

på litteraturstudiens resultat där det tydligt framgår att många patienter upplevde att den 

postoperativa vistelsen präglades negativt då deras förtroende för sjuksköterskan  

minskade eller uteblev.  

Patientens sårbarhet blev under den postoperativa vistelsen påtaglig och var ofta 

kopplad  till rädsla för komplikationer och oro inför framtiden, baserat på detta dras 

slutsatsen att patienter har ett ökat behov av en dialog med sjuksköterskan om faktorer 

som inte enbart rör medicinering och patientens fysiska behov. 

 

Hur och vad patienterna upplevde varierade och tyder på att den postoperativa 

upplevelsen är unik för varje enskild individ. Baserat på denna litteraturstudies resultat 

kan vi med trovärdighet påvisa att den postoperativa upplevelsen är unik från  individ 

till individ baserat på de fysiska, psykiska och sociala faktorer som patienten upplever. 

Det är således inte möjligt att definiera vad den postoperativa vistelsen på en 

vårdavdelning innefattar eller hur den upplevs, dock kan litteraturstudiens resultat bidra 

till en ökad förståelse för vad patienten genomgår och hur detta kan upplevas. 

 

Baserat på denna litteraturstudies resultat drar författarna slutsatsen att den 

postoperativa vården  skall präglas av att sjuksköterskan under patientens postoperativa 

vistelse ska se till hela patienten, såväl fysiskt, psykiskt som socialt, vilket innebär att 

patientens livsvärld är  i fokus. Detta genom att försöka frigöra tid för patienten och ge 

patienten utrymme för reflektion och samtal om och över sin upplevelse.  
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Förslag till ytterligare forskning kan vara att utföra studier som beskriver 

sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter postoperativt för att på sätt bredda 

förståelsen för samtliga inblandade parter. Forskning rörande arbetsrutiner  på 

postoperativa vårdavdelningar skulle kunna utföras med målet att identifiera den 

problematik som leder till att tid inte avsetts för dialog med patienterna i önskvärd 

utsträckning. 
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Bilagor 

Bilaga A Sökordstabell 
Tabell 1. Sökmotor: Psycinfo. Sökperiod: 2015-03-06- 2015-03-12 

 

 

 

 

 

 

I ovanstående tabell så innebär fetmarkerade ord att det är såkallade Thesaurus-termer. 

Ord markerade med * är trunkerade. 

 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar för 

granskning 

Dubletter 

 

Patients 9482 0 0 0 0 0 

Postoperative* 1962 0 0 0 0 0 

Client 

satisfaction 

1809 0 0 0 0 0 

Life 

experiences 

4901 0 0 0 0 0 

1)Postoperative* 

AND Life 

experiences 

10 10 2 0 0 0 

2)Patients AND 

postoperative* 

91 91 11 5 4  0 

3)Postoperative* 

AND Client 

satisfaction 

42 42 4 1 1 0 

Experience* 103917 0 0 0 0 0 

4)Patients AND 

postoperative* 

AND 

experience* 

17 17 0 0 0 1 dubblett i 

Cinahl. 2 

dubbletter 

till sökning 

nr 2. 

5)Client 

satisfaction OR 

life experiences 
AND 

Postoperative* 

52 52 1 0 0 1 Dubblett 

i Cinahl. 

1dubblett 

till sökning 

nr2. 1 

dubblett till 

sökning nr3 
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Bilaga A Sökordstabell 
Tabell 2. Sökmotor: Cinahl. Sökperiod: 2015-03-06-2015-03-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ovanstående tabell så innebär fetmarkerade ord att det är såkallade MESH-termer. Ord 

markerade med * är trunkerade. Ord markerade med ett + innebär att vi använt oss av 

funktionen explode.  

 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda artiklar 

för kvalitets -

granskning 

Dubbletter  

Postoperative period 481 0 0 0 0 0 

Postoperative care 464 0 0 0 0 0 

Postoperative period 
OR Postoperative care 

916 0 0 0 0 0 

Experience* 28963  0 0 0 0 0 

1)Postoperative period 

AND Experience* 

96 
 

96 18 5 5 0 

Postoperative care+ 492 0 0 0 0 0 

2) Postoperative care 

AND Experience* 

93 
 

93 4 2 0 Dubblett 

finns i 

sökning 1. 

3) Postoperative care+ 

OR Postoperative 

period AND 

Experience* 

182 182 5 0 0 Dubblett 

finns i 

sökning 1. 



  
 

III 

Bilaga A Sökordstabell 
Tabell 3. Sökmotor: Pubmed. Sökperiod: 2015-03-06-2015-03-12 

 

 

 

 

 

 

I ovanstående tabell så innebär fetmarkerade ord att det är såkallade MESH-termer. Ord 

markerade med * är trunkerade. 

 

Sökord Ant

al 

träff

ar  

Läst

a 

titla

r 

Läst

a 

abstr

act 

Läst

a 

artik

lar 

Valda 

artikla

r för 

gransk

ning 

Dubbletter 

Postoperative period 766

2 

0 0 0 0 0 

Postoperative care 564

5 

0 0 0 0 0 

Postoperative period 
OR Postoperative care 

163 0 0 0 0 0 

Patients 204

24 

0 0 0 0 0 

Experience* 151

069 

0 0 0 0 0 

Patient satisfaction 236

37 

0 0 0 0 0 

1)Postoperative 

period AND Patients 

AND Experience* 

11 11 0 0 0 0 

2)Postoperative care 

AND Patients AND 

Experience* 

11 11 3 0 0 0 

3)Postoperative 

period OR 

Postoperative care 
AND Patient 

satisfaction 

10 10 2 2 1 1 Dubblett i Cinahl  

4)Postoperative 

period OR 

Postoperative care 
AND Patient 

satisfaction AND 

Experience* 

89 89 6 3 0 0 

5)Qualitative* AND 

Postoperative period 
OR Postoperative care 

AND Experience* 

51 51 2 1 1 2 Dubbletter I Cinahl 



  
 

IV 

Bilaga B Artikelmatris 
Artikelmatris enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) 

Författare  

År Land 

Syfte Design Deltagare 

( bortfall) 

Resultat Kvali

tet 

Eriksson, 

H., 

Haglund, 

K., Leo 

Swenne, 

C., & 

Arakelian

, E.  

2013, 

Sverige. 

Att undersöka 

patienters 

beskrivning av sin 

hälsa innan 

utskrivning, efter 

att ha genomgått 

cytoreduktiv 

kirurgi. 

Kvalitativ 

beskrivande 

design. 

20 deltagare, 33 

patienter 

opererades under 

studiens tid, 13 

stycken 

exkluderades 

pågrundav att de 

ej uppfyllde 

inklusionkriterier

na. 

Tre teman med nio kategorier. 

Teman var: A process, Body and 

mind och Support. 

Hög 

Chen, S-

C. 2011, 

Taiwan. 

Utforska 

erfarenheterna 

postoperativt, hos 

patienter som 

blivit kirurgiskt 

behandlade för 

muncancer  

Kvalitativ 

intervjustudie 

13 deltagare, 0 

bortfall.  

Fem teman: Impact of 

threatening symptoms, Concerns 

about survival, Restriction of 

interpersonal relationships, Self-

restructuring och Constructing a 

support network. 

Hög 

Gardner, 

G,. 

Elliott, 

D,. Gill, 

J,. 

Griffin, 

M,. & 

Crawford

, M. 

2005, 

Australie

n.  

Undersöka 

patienters minnen 

och upplevelser 

av 

sjukhusvistelsen 

samt 

återhämtningen 

efter 

sjukhusvistelsen. 

Kvalitativ, 

explorativ 

intervjustudie 

Åtta deltagare. 0 

bortfall 

Sju teman: Impressions of ICU, 

Comfort/discomfort, Being 

sick/getting better, 

Companionship/isolation, 

Hope/hopelesness, 

Acceptance/apprehension och 

Life changes. 

Hög 

Nåden, 

D,. Bjørk, 

I,T. 2012, 

Norge.  

Att utforska 

patienters 

upplevelser på 

sjukhuset, efter att 

ha genomgått en 

levertransplantati

on. 

Kvalitativ, 

hermeunetisk 

explorativ 

studie. 

21 deltagare 

preoperativt, 

bortfall på sex 

deltagare 

pågrundav fem 

dödsfall samt en 

deltagare blev ej 

transplanterad. 

Totalt 15 

deltagare.  

Fem teman: General 

contentment with the hospital 

stay, Physical discomfort, 

Dreams, nightmares and 

hallucinations, Comedowns 

experienced during rejection of 

the transplant och Other 

psychological/mental reactions. 

Hög 

Worster, 

B., 

Holmes, 

S. 2009, 

England 

Undersöka 

patienters 

erfarenheter under 

den postoperativa 

fasen efter att ha 

genomgått 

Kvalitativ, 

Deskriptiv 

fenomenologi

sk studie. 

20 deltagare, 0 

bortfall. 

Åtta teman: Thank goodness 

that’s over, Needing 

information, Loss of dignity, 

Personal appearance, Loss of 

control and mobility, Inability to 

eat and drink, Lack of sleep och 

Hög 



  
 

V 

kirurgisk 

behandling för 

kolorektal cancer.  

Discharge. 

Norlyk, 

A., 

Harder, I. 

2009, 

Danmark. 

Beskriva 

patienters levda 

erfarenhet av att 

delta i ett program 

för snabb 

återhämtning efter 

kolonkirurgi. 

Kvalitativ, 

deskriptiv 

fenomenologi

sk studie. 

16 deltagare, 0 

bortfall. 

Att delta i programmet innebar 

en känsla av ambivalens för 

patienterna. Detta då patienterna 

ville följa vårdpersonalens 

riktlinjer för snabbt 

tillfrisknande samtidigt som de 

var hämmade av postoperativa 

obehag. Detta innebär ett 

dilemma för patienten,  ska den 

följa vårdarens råd eller lyssna 

på sin egna kropp för ett 

snabbare tillfrisknande. 

Hög 

Letterstål

, A., 

Eldh, A-

C., 

Olofsson, 

P., & 

Forsberg, 

C. 2010, 

Sverige 

Belysa patienters 

levda erfarenhet 

av vårdkedjan vid 

öppen operation 

av aortaaneurysm. 

Kvalitativ, 

explorativ 

deskriptiv 

design. 

10 deltagare, 0 

bortfall. 

Upplevelsen av att inte fullt 

förstå riskerna att genomgå 

operationen och dess 

konsekvenser på det dagliga 

livet bidrog till att deltagarna 

kände sig oförberedda inför 

eventuella komplikationer och 

begränsningar under 

återhämtningsperioden. Det 

finns ett behov av bättre dialog 

med vårdpersonal samt 

förutsättningar för att förstå sin 

egen vård. 

Hög 

Tzeng, J-

I., Chou, 

L-F., & 

Lin, C-C. 

2006, 

Taiwan 

Utforska 

patienters oro 

gällande att 

rapportera smärta 

och använda 

smärtstillande 

läkemedel 

postoperativt, 

samt utforska 

huruvida denna 

oro var relaterad 

till doseringen av 

smärtstillande 

läkemedel. 

Kvantitativ 

deskriptiv 

design. 

240 deltagare, 

bortfall 33 

stycken pågrund 

av bristfälliga 

enkätsvar. Totalt 

207 deltagare i 

studien. 

De patienter som tvekade till att 

såväl rapportera som att använda 

smärtstillande läkemedel 

upplevde en större rädsla för 

bland annat beroende, att vara i 

vägen för sin vårdare och 

bieffekter gentemot de som ej 

tvekade att rapportera smärta 

och använda smärtstillande 

läkemedel. 

Hög 



  
 

VI 

 

Carr, 

E.C.J., 

Thomas, 

V.N., & 

Wilson-

Barnet, J. 

2004, 

Storbritan

nien 

Utforska effekten 

av psykologiska 

variabler såsom 

ångest och 

depression 

angående 

smärtupplevelse 

postoperativt. 

Kvantitativ 

longitudinell 

design. 

114 deltagare, 

bortfall på 29 

stycken 

pågrundav ändrad 

operation, ohälsa, 

tidigarelagd 

utskrivning samt 

10 stycken som ej 

besvarade 

enkäten. Totalt 85 

deltagare. 

Den preoperativa ångesten 

kvarstod på den andra 

postoperativa dagen. På den 

fjärde postoperativa dagen ökade 

ångesten och depressionen hos 

deltagarna i takt med att den 

postoperativa smärtan ökade. 

Hög 

Büyükyil

maz, F. 

E., 

Sendir, 

M., & 

Acaroglu, 

R. 2011, 

Turkiet 

Fastställa 

ortopedpatienters 

karaktär av nattlig 

smärta, kvalitet av 

sömn, de 

bidragande 

faktorerna till 

försämrad sömn 

och sambandet 

mellan smärta och 

sömn. 

Kvantitativ 

deskriptiv 

korrelationsst

udie.  

75 deltagare, 0 

bortfall. 

Smärta och störande ljud visade 

sig vara de största faktorerna att 

störa patienternas sömn 

postoperativt. Den nattliga 

smärtan beskrevs som påtaglig 

och sömnen beskrevs som 

försämrad. En tydlig korrelation 

gick att hitta mellan patienternas 

smärtintensitet och 

sömnkvalititet. 

Hög 

Brown, 

C., 

Constanc

e, K., 

Bédard, 

D., & 

Purden, 

M. 2013, 

Kanada 

Beskriva 

kirurgiska 

kolorektalcancer-

patienters 

smärtnivåer, 

återhämtningsakti

viteter, 

övertygelser och 

förväntningar 

gällande smärta 

samt 

tillfredsställelse 

med 

smärtlindring. 

Kvantitativ 

deskriptiv 

enkätstudie 

64 deltagare, 14 

bortfall relaterat 

till utmattning, 

yrsel eller 

illamående. Totalt 

50 deltagare 

Överlag rapporterade patienterna 

hanterbar smärta postoperativt. 

När patienten upplevde en 

starkare smärta berodde detta på 

mobilisering. Den svåra smärtan 

påverkade även dagliga 

aktiviteter. Denna svåra smärta 

kan kopplas till att patienterna 

visade en motvillighet att ta 

emot smärtstillande då dessa 

ansågs kunna skapa ett beroende 

och att vissa patienter ansåg att 

smärtstillande läkemedel endast 

skulle tas vid extrem smärta. 

Hög 

Larsson, 

J., 

Sandelin, 

K., & 

Forsberg, 

C. 2010, 

Sverige 

Utvärdera 

deltagarns 

hälsorelaterade 

livskvalitet och 

tillfredsställelse 

med 

sjukhusvistelsen 

efter att ha 

genomgått 

kirurgisk 

behandling för 

bröstcancer. 

Kvantitativ 

deskriptiv, 

prospektiv 

design. 

85 deltagare, 

bortfall 21 

stycken. Totalt 64 

deltagare 

Kvinnnor med bröstcancer 

upplevde en förbättrad 

livskvalitet över tid men i direkt 

anslutning till operationen 

upplevdes en sämre livskvalitet 

än vanligtvis relaterad till smärta 

samt psykologiska faktorer. 

Patienterna var nöjda med deras 

vistelse på sjukhuset då de 

upplevde såväl behandlingen 

som omvårdnaden de mottagit 

av personalen som positiv. 

Hög 


