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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund  
År 2018 utfördes 754 310 kirurgiska ingrepp på personer över 20 år, inom slutenvården i 
Sverige. För många patienter är kirurgiska ingrepp sammankopplat med en känsla av oro. 
Studier har visat att 60–80 procent av kirurgiska patienter är oroliga. Att som sjuksköterska 
lindra patientens oro inför ett kirurgiskt ingrepp samt skapa delaktighet kräver tid, kunskap 
och engagemang.  
  
Syfte 
Syftet var att belysa omvårdnadsinterventioner som kan ge patienten ökad delaktighet 
preoperativt. 
 
Metod 
En litteraturöversikt där sökningar efter vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna 
PubMed och CINAHL. Arton vetenskapliga artiklar valdes ut och granskades med hjälp av 
integrerad analys samt kvalitetsgranskades och sorterades i teman efter vad de kom fram 
till. 
 
Resultat 
Resultaten i de inkluderade vetenskapliga artiklarna visade på vikten av tydlig och 
individanpassad information samt individanpassat bemötande av sjuksköterskorna 
preoperativt för att skapa delaktighet samt minska oron. De patienter som erhöll adekvat 
och tydlig information och där sjuksköterskan anammat personcentrerad omvårdnad 
genom individanpassat bemötande och kommunikation hjälpte patienterna att känna sig väl 
förberedda inför det kirurgiska ingreppet.  
 
Slutsats 
Individanpassat bemötande och individanpassad information till patienterna preoperativt är 
de omvårdnadsinterventioner som, resultatet i denna litteraturöversikt, visar på som mest 
effektiva ur patientens perspektiv. Att som sjuksköterska skapa en relation med patienten 
utifrån patientberättelsen och där identifiera patientens omvårdnadsbehov gällande grad 
och innehåll av information inför det kirurgiska ingreppet kan vara nyckeln till ökad 
delaktighet. 
 
Nyckelord: Oro, Patientdelaktighet, Patientrelation, Patientutbildning och Preoperativ 
omvårdnad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
Background 
In 2018, 754 310 surgical procedures were performed on patients over 20 years old in the 
inpatient care in Sweden. For many patients, surgical procedures are associated with a 
feeling of anxiety. Studies have shown that 60-80 per cent of surgical patients suffer from 
anxiety. As a nurse, relieving the patients´ anxiety prior to a surgical procedure and 
increasing patient participation requires time, knowledge and commitment. 
 
Aim 
The aim was to highlight nursing interventions that may encourage increased patient 
participation in preoperative care.  
 
Method 
A literature review where searches for scientific articles were made in PubMed and 
CINAHL. Eighteen scientific articles were selected and reviewed using an integrated 
analysis, examination of quality and then sorted by themes according to their findings.  
 
Result 
The results of the included scientific articles showed the importance of clear information 
and a person-centred approach from the nurses preoperatively to create participation and 
reduce anxiety. Patients who held adequate and clear information as well as when the nurse 
had a person-centred approach in both treatment and communication, entailed that the 
patients felt well prepared for the surgical procedure.  
 
Conclusion  
 A person-centred approach and clear information to patients preoperatively are the nursing 
interventions shown to be most effective from the patient's perspective. This is the result of 
this literature review. As a nurse, establishing a relationship with the patient based on the 
patient's story and identifying the patient's need for care regarding the degree and content 
of information given prior to the surgical procedure, may be the key to increased patient 
participation.  
 
Keywords: Anxiety, Nurse-patient relations, Patient education, Patient participation and 
Preoperative care 
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INLEDNING 

År 2018 utfördes 754 310 kirurgiska ingrepp på personer över 20 år, inom slutenvården i 
Sverige (Socialstyrelsen, u.å.). För många patienter är kirurgiska ingrepp sammankopplat 
med en känsla av oro. Enligt Jlala, French, Foxall, Hardman och Bedforth (2010) påverkas 
60–80 procent av kirurgiska patienter av ångest och/eller oro. Att som sjuksköterska lindra 
patientens oro inför ett kirurgiskt ingrepp samt skapa delaktighet kräver tid, kunskap och 
engagemang.  
 
Författarnas intresse för ämnet väcktes under den verksamhetsförlagda utbildningen vid 
mötet med patienter som skulle genomgå kirurgisk behandling. Gemensamt för flertalet av 
dessa patienter var att de uppvisade oro, ångest, otrygghet inför ingreppet och var inte helt 
införstådda med vad som skulle hända dem. 
 
BAKGRUND 

Kirurgi och den preoperativa-fasen 

Kirurgi, som betyder hantverk, är en behandlingsmetod som varit känd i flera tusen år 
(Hamberger & Haglund, 2017). Att utföra kirurgiska ingrepp är en av uppgifterna inom 
hälso- och sjukvården. Ett kirurgiskt ingrepp kan vara den enda behandlingen som kan 
hindra ett annars funktionsnedsättande och/eller livshotande tillstånd (World Health 
Organization, u.å.). Ett lyckat kirurgiskt ingrepp kan ses utifrån två perspektiv, det ena är 
att patienten inte upplevde att ingreppet inneburit en funktionsförsämring, det andra är att 
målet med ingreppet uppfylldes. Ingreppen kan bland annat handla om att kirurgiskt ta bort 
cancersvulst, korrigera en defekt led eller korrigera funktionsnedsättningar i hjärt- och 
kärlsystemet (Ladha & Wijeysundra, 2020). Kirurgiska ingrepp kan innebära att patienten 
behöver läkemedel för smärtstillning och/eller sövning där det sistnämnda innebär att 
patienten försätts i ett medvetslöst tillstånd av anestesiläkare eller anestesisjuksköterska. 
Innan det kirurgiska ingreppet äger rum genomgår patienten de förberedelser som krävs 
preoperativt, oavsett vad den kirurgiska behandlingen innefattar (Bodelsson, 2016). 

 
För många människor är en kirurgisk behandling, oavsett ingrepp, förenat med oro och 
ovisshet (Liddle, 2012). Patienter hamnar i en utsatt position vilket gör dem sårbara genom 
att de inte har kontroll om vad som kommer att hända. Det kan upplevas som skrämmande 
för patienten när de kommer till operationssalen där ett multiteam av personal väntar och 
deras ansikten och kroppar är täckta av skyddskläder samt all utrustning som finns i 
lokalen (Malley, Kenner, Kim & Blakeney, 2015). Postoperativ smärta är en annan 
variabel som patienter oroar sig för preoperativt men även oro om illamående och kräkning 
(Mulugeta, Ayna, Sintayehu, Dessie & Zewdu, 2018). Den vanligaste känslan som 
patienter upplever är ångest, rädsla och oro vilket är en subjektiv känsla, om att något 
ovälkommet ska hända (Lee & Lee, 2012). En patient som upplevs ängslig och orolig blir 
rastlös och okoncentrerad vilket kan leda till muskelstelhet och trötthet. En ängslig och 
orolig patient får även en förändrad endokrin, sympatisk och parasympatisk aktivitet vilket 
kan innebära en större stress hos dessa personer och kan medföra postoperativa 
komplikationer till exempel ökad smärta (Gürsoy, Candas, Güner & Yilmaz, 2016). 
Faktorer som kan påverka hur en patient hanterar preoperativ oro kan bero på dess kunskap 
om hälsotillståndet (fortsatt hälsolitteracitet), utbildningsstatus och ålder. Patientens 
preoperativa oro grundar sig även i okunskap om det kirurgiska ingreppet (Guo, East & 
Arthur, 2014). Andra konsekvenser, som oro kan innebära för patienten, är behovet av mer 
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läkemedel för smärtlindring och narkos. Det kan leda till förlängd återhämtning efter 
uppvaknande, minskad nöjdhet med den perioperativa upplevelsen samt en ökad risk för 
hjärt- och kärlkomplikationer (Sigdel, 2015). 
 
Preoperativt är den process och tidsperiod innan ett kirurgiskt ingrepp sker. Den startar i 
samma ögonblick som patienten informeras om att en operation på vederbörande ska 
genomföras. I den preoperativa processen ingår information till patienten och dess 
närstående samt eventuella frågor de har till vården om ingreppet. De praktiska 
förberedelserna, för patienten, inför operation innefattar dubbeldusch, fasta, vilka 
läkemedel som får och inte får intas. Patienten informeras även om vad som sker på 
operationsdagen, möte med kirurgen, anestesiläkare och att märka ut placeringen av 
operationssåret (Ivarsson & Lithner, 2012). När patienten är inskriven på 
operationsavdelningen utförs preoperativa förberedelser vilka genomförs av en 
sjuksköterska. Det innefattar insättning av perifer venkateter, kontroll av blodtryck, temp, 
puls, syresättning samt även informera patienten vad som sker per- och postoperativt 
(Liddle, 2012).  
 
Delaktighet 

Patientens delaktighet i vården regleras i dels patientlagen (SFS, 2014:821) och dels i 
hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30). I patientlagen innebär delaktighet att 
hälso- och sjukvården ska göra patienten delaktig på ett sådant sätt att vården utformas i 
samråd med patienten och i största möjliga mån uppfylla patientens önskemål samt ta 
hänsyn till individens förutsättningar. Delaktighet, enligt patientlagen, handlar även om att 
patienten själv kan utföra vissa vård- och behandlingsåtgärder och att även patientens 
närstående är delaktiga i behandlingen om inte sekretess föreligger. HSL stipulerar att 
hälso- och sjukvården ska arbeta utifrån utgångspunkten att hälso- och sjukvårdspersonalen 
ska respektera patientens rätt till integritet och självbestämmande samt göra patienten 
delaktig i sin hälso- och sjukvård.  
 
Delaktighet innebär, enligt Tobiano, Bucknall, Marshall, Guinane och Chaboyer (2016) att 
en patient bör känna att hen har möjlighet och är motiverad att delta i sin vård. De menar 
att det är viktigt för patienterna att känna sig kapabla innan de kan delta och att den 
viktigaste faktorn för att uppnå detta var att se till att de hade tillräcklig kunskap för att 
påverka sin situation. Hög grad av patientdelaktighet enligt Tobiano et al. (2016) medförde 
att uppsatta mål nåddes. Patienters delaktighet kan innebära vissa hinder då information 
som patienterna erhållit, ger minskat självförtroende beroende på graden av 
hälsolitteracitet. Statens beredning för medicinska och social utvärdering [SBU] (2017) 
beskriver i sin rapport om personalomsättningen är hög och tidsbrist råder, bristande 
dokumentation av patientens preferenser och behov, minskar också möjlighet till 
patientdelaktighet. Ett hinder kan vara om relationen mellan sjuksköterskan och patienten 
är ojämlik där patienten upplever att sjuksköterskan inte ger möjlighet för hen att delta i 
den utsträckning som önskas. Sammantaget kan detta kan leda till att patienten känner sig 
maktlös och stressad (SBU, 2017). 
 
Kommunikation relaterat till delaktighet 

En del i att skapa delaktighet i omvårdnaden är att ha en fungerande och effektiv 
kommunikation mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienten. Siouta, Farrell, Chan, 
Walsche & Molassiotis (2019) beskriver betydelsen av kommunikationen som en del i ett 
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personcentrerat förhållningssätt vid konsultation med patienten, kontra ett traditionellt 
medicinskt förhållningssätt. Genom att bemöta patienten som en kompetent individ och 
skapa utrymme för kunskapsöverföring till patienten, ökar autonomin, vilket gör dito mer 
beslutsbenägen och införstådd i behandlingen. I motsats till att endast vara en passiv 
patient som gör precis som sjuksköterskan ger order om. Siouta et al. (2019) förklarar att 
sjuksköterskan behöver inta ett undervisande och utbildande förhållningssätt vilket är ett 
livslångt lärande för båda parter och denna process är ett samspel och likvärdigt ömsesidigt 
beroende av varandra som en form av teach-back. Teach-back är en kommunikationsteknik 
som innebär att patienten upprepar med egna ord den informationen given av 
sjuksköterskan. Syftet är att öka patientsäkerheten genom att säkerställa att informationen 
uppfattats korrekt av patienten vilket även innebär att patienten är införstådd i vad 
behandlingen eller det kirurgiska ingreppet innebär (Badaczewski et al., 2017).  
 
Enligt The American Geriatrics Society Expert Panel on Person-centered Care (2016) är 
personcentrerad kommunikation en metod där sjuksköterskan fokuserar på patientens 
behov och preferenser och därmed en individanpassad omvårdnad. Vilket även stärks av 
Siouta et al. (2019) som menar att det är viktigt att sjuksköterskan lär sig att fånga upp 
patientens känslor som oro, ångest och funderingar i kommunikationen. Det handlar om att 
omvärdera och inta ett personcentrerat förhållningssätt i sitt sätt att kommunicera med 
patienten, känna igen signalerna från patienten, och bemöta dessa så att det blir en 
tvåvägskommunikation (Siouta et al., 2018). Kommunikation och skapa delaktighet, inför 
ett kirurgiskt ingrepp, kan innebära en utmaning för både sjuksköterska som för patienten. 
Svårigheten är att förklara, för patienten på ett begripligt sätt, hur ingreppet kommer att gå 
till då det kan vara ett komplicerat kirurgiskt ingrepp, där kirurgen kan behöva fatta 
oåterkalleliga beslut vilket kan leda till postoperativa komplikationer (Huebner, Keinki, 
Kleeberg & Seilacher, 2016). 
 
Hälsolitteracitet relaterat till delaktighet 

Begreppet hälsolitteracitet innefattar enligt Sørensen, Van den Broucke, Fullam, Doyle, 
Pelikan, Slonska och Brand (2012), den förförståelse, kunskap och motivation människor 
har för att förstå, använda och värdera hälsoinformation. Patienten kan, med bättre 
förkunskaper, bli mer delaktiga och därmed fatta mer välgrundade och korrekta beslut om 
sin hälsa, hälsofrämjande åtgärder samt eventuella hälso- och sjukvårdsinsatser. Det kan i 
sin tur leda till ett hälsosammare och ett mer välmående leverne. Enligt Shum, Poureslami, 
Doyle-Waters och FitzGerald (2016) har patienter med låg hälsolitteracitet sämre 
förutsättningar att bibehålla god hälsa, medan patienter med hög hälsolitteracitet har bättre 
förmåga att bibehålla god hälsa. De med högre hälsolitteracitet genererade dessutom lägre 
kostnader för sjukvården relaterat till kortare vårdtid, vilket även Wright et al. (2018) visat, 
att patienter med låg hälsolitteracitet stannade längre på sjukhuset i samband med 
bukoperation än patienter med högre hälsolitteracitet. Vidare visar Roh, Koh, Kim, Noh, 
Gong och Baek (2018) på att det finns en skillnad mellan patienter med låg och hög 
hälsolitteracitet gällande graden av delaktighet i beslutsfattandet inför kirurgiska ingrepp. 
Patienter som får vara med och ta beslut om sin vård har bättre prognos gällande sin hälsa, 
detta gäller framför allt patienter med låg hälsolitteracitet från början (Durand, Carpenter, 
Dolan, Bravo, Mann, Bunn & Elwyn, 2014).  
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Sjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterskans ansvarsområden i hälso- och sjukvården består av fyra grundläggande 
komponenter. Enligt The International Council of Nurses [ICN] (2012) är dessa att lindra 
lidande, främja hälsa, återställa hälsa och förebygga sjukdom. Sjuksköterskans 
specialkompetens är omvårdnad som innefattar att patienten får rätt behandling, adekvat 
och lämplig information i rätt tid med respekt och hänsyn för patientens förmåga och 
kulturella preferenser. Sjuksköterskan ansvarar för att all patientinformation hålls 
konfidentiell och, med gott omdöme, endast delger information om patienten till direkt 
berörd hälso- och sjukvårdspersonal. En förutsättning för att sjuksköterskan ska utföra sitt 
arbete på ett korrekt sätt är att arbetet kännetecknas av ett etiskt förhållningssätt där 
sjuksköterskan ska visa respekt för patienternas tro, integritet, värdighet och vanor samt 
respektera mänskliga rättigheter. Identifikation av patientens omvårdnadsbehov och 
planerandet av omvårdnaden ska ske i ett samarbete mellan sjuksköterskan och patienten 
(ICN, 2012). Sjuksköterskan ska använda omvårdnadsåtgärder, så kallade 
omvårdnadsinterventioner, som bygger på beprövad erfarenhet och aktuell forskning. Det 
innebär att omvårdnadsinterventionerna är evidensbaserade (Willman, Bahtsevani, Nilsson 
& Sandström, 2016). 
 
En förutsättning för bibehållen god omvårdnad och ett bra partnerskap är att 
sjuksköterskan har en hög grad av grundtrygghet (Petersson & Blomqvist, 2011). 
Omvårdnaden ska bygga på respekt för patientens integritet och självbestämmande samt 
främja goda kontakter mellan patienten och sjuksköterskan (SFS, 2017:30). En väl 
fungerande kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten är en förutsättning för 
god omvårdnad. För att uppnå en god kommunikation behöver sjuksköterskan vara 
medveten om vilka hinder som finns. Dessa hinder kan bestå av språkförbistringar, 
ogynnsam miljö, religiösa och kulturella skillnader, okunskap samt ojämlika roller 
(Norouzinia, Aghabarari, Shiri, Karimi & Samami, 2016). Sjuksköterskan ansvarar, vid 
delgivning av information, för att patienten inte missuppfattat informationen. Det ingår i 
sjuksköterskans omvårdnad att göra så att en patient känner sig delaktig i sin vård. Det 
innebär att sjuksköterskan behöver lämna över en viss kontroll och makt till patienten. 
Sjuksköterskan och patienten ska ha delad kunskap och information om den aktuella 
omvårdnaden, båda parterna ska vara delaktiga i de aktiviteter som rör omvårdnaden samt 
att ett personcentrerat förhållande ska vara upprättat mellan patienten och sjuksköterskan 
(SBU, 2017). 
 
Teoretisk utgångspunkt – Personcentrerad omvårdnad 

Förhållningssättet personcentrerad omvårdnad innebär att sjuksköterskan medvetet utgår 
ifrån den situation som patienten och anhöriga befinner sig i och anpassar omvårdnaden 
därefter för ökad följsamhet. Detta gör att patienten blir behandlad på ett mer holistiskt och 
humant sätt då patienten själv i större utsträckning får vara med och påverka sin egen vård. 
Personcentrerad omvårdnad har sin utgångspunkt i etik med fokus på patientens egna 
resurser för en bättre hälsa snarare än själva sjukdomen (Nkrumah & Abekah-Nkrumah, 
2019). Edvardsson, Sjögren, Lood, Bergland, Kirkevold och Sandman (2017) lyfter fram 
det etiska förhållningssättet, i personcentrerad omvårdnad, där mötet mellan människor 
bygger på att varje individ är en självbestämmande varelse fri att vara den person som hen 
vill vara och har en inneboende kapacitet till reflekterande och autonomi. Det etiska 
perspektivet landar i att sjuksköterskan, tillsammans med patient och anhöriga, siktar mot 
välmående och god hälsa. Sjuksköterskan tar både hänsyn till de vitala parametrarna hos 
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patienten och sjukdomstillståndet som till den unika individen. Det personcentrerade 
förhållningssättet innebär att omvårdnaden och behandlingen sker genom att skapa ett 
partnerskap och därmed får patienten och dess anhöriga att känna sig delaktiga på en 
jämlik nivå. Att uppnå partnerskap sker genom att sjuksköterskan lyssnar aktivt till det 
patienten berättar och tillsammans når konsensus om fortsatt vård och behandling 
(Nkrumah & Abekah-Nkrumah, 2019). Enligt Wallström & Ekman (2018) bygger 
personcentrerad omvårdnad på tre grundpelare vilka är delaktighet, partnerskap samt 
patientberättelsen. Delaktighet innebär att sjuksköterskan informerar patienten och dess 
anhöriga om situationen/tillståndet/sjukdomen/kirurgiska ingreppet/behandling och 
eventuella komplikationer samtidigt som sjuksköterskan uppmärksammar och identifierar 
patientens egna resurser. Patienten och anhöriga blir därmed delaktiga genom att hen tar 
ansvar för att förmedla preferenser, förväntningar, problem och behov till sjuksköterskan. 
Partnerskapet bygger på ett ömsesidigt förtroende och tillit samt jämlikhet mellan 
sjuksköterskan och patient. Partnerskapet innebär att patientens uppfattning och förmåga 
till att hantera sitt sjukdomstillstånd ska beaktas av sjuksköterskan. Genom 
personcentrerad omvårdnad blir patienten inte bara delaktig som en sjuk individ, utan även 
en aktiv partner i vårdteamet. I partnerskapet ingår även patientens anhöriga då även de är 
en del av patientens resurs till en förbättrad hälsa. Patientberättelsen handlar om att samla 
information om och av patienten genom ett aktivt lyssnande, ställa öppna frågor och 
uppmuntra patienten att berätta om sitt tillstånd, situation och vad som oroar hen 
(Wallström & Ekman, 2018). Det innebär att identifiera individens egna resurser och 
kunskap samt förförståelse om sitt tillstånd. Ta hänsyn till kroppsspråk, det som inte sägs, 
lyft upp och prata om det som patienten uppvisar osäkerhet kring (Santana, Manalili, 
Jolley, Zelinsky, Quan & Lu, 2018). Syftet med patientberättelsen är att dels identifiera 
patientens behov och preferenser för att sedan kunna skräddarsy en adekvat behandling 
tillsammans med patienten (Wallström & Ekman, 2018). 
 
Personcentrerad omvårdnad är en av sjuksköterskans sex kärnkompetensområden och 
ingår i studierna som blivande sjuksköterska och internationellt betecknas dessa som 
kompetenskategorier (Svensk Sjuksköterskeförening, 2015). Personcentrerad omvårdnad 
som teoretisk utgångspunkt valdes då delaktighet dels är ett bärande begrepp i det 
självständiga arbetets syfte samt en av grundpelarna i personcentrerad omvårdnad. 
 
Problemformulering 

Inför kirurgiska ingrepp kan patienter uppleva en osäkerhet om vad ingreppet innebär och 
vad det får för konsekvenser för deras välmående. Sjuksköterskan har här en viktig roll 
genom att vidta de omvårdnadsinterventioner som är adekvata för att uppfylla patientens 
behov och därmed öka delaktigheten. Behovet av god omvårdnad preoperativt kan ha stor 
betydelse då en delaktig patient löper mindre risk att drabbas av komplikationer som kan 
öka lidandet och förlänga vårdtiden och därmed förvärra hela upplevelsen. Av den 
anledningen är det relevant att finna effektiva preoperativa omvårdnadsinterventioner som 
kan ingå i sjuksköterskans arbete. Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa 
omvårdnadsinterventioner som kan ge patienten ökad delaktighet preoperativt. 
 
SYFTE 

Syftet var att belysa omvårdnadsinterventioner som kan ge patienten ökad delaktighet 
preoperativt. 
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METOD  

Design 

Metoden som använts i studien var en litteraturöversikt som är en sammanställning av en 
avgränsad mängd vetenskapliga originalartiklar med hög kvalitet jämfört med en 
strukturerad litteraturstudie där samtliga vetenskapliga artiklar i ämnet analyseras (Rosén, 
2017). För helhetsbild av processen i litteraturöversikten, se figur 1.  
 

 
 
Figur 1. Datainsamlingsflöde i litteraturöversikten, inspiration hämtad från Polit & Beck (2017). 
 
Urval  

I denna litteraturöversikt inkluderades och analyserades 18 vetenskapliga artiklar (se 
Bilaga B). Urvalet av de vetenskapliga artiklarna avgränsades i sökningen för att endast få 
med relevant och aktuellt material (Forsberg & Wengström, 2016). 
 
Avgränsningar 

I databaserna The Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature [CINAHL] 
och Public Medline [PubMed] har avgränsningar gjorts genom att använda filter för 
människor, ålder >19 och vetenskapliga artiklar publicerade mellan år 2010–2020 på 
engelska. Tidsspannet i avgränsningen av de vetenskapliga artiklarna grundades på att få 
fram ett större urval samt relativt aktuella dito. Avgränsningen av vuxna valdes då det är en 
stor population samt att det gav en bredd på data, vuxna definierades 19 år gamla och 
uppåt då det var en given avgränsning i PubMed. I CINAHL begränsades sökningarna med 
filtret peer-reviewed och research articles. Det innebar att författarna/forskarnas 
vetenskapliga artiklar genomgått etisk prövning, att kvalitetsgranskning är genomförd samt 
att de vetenskapliga principerna följs och därmed uppnått vetenskaplig nivå (Forsberg & 
Wengström, 2015). Inga geografiska begränsningar användes i sökningarna. Filter för att 
de vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade i full-text användes i begränsningen av 
sökningarna. Valet av inklusions- och exklusionskriterier har baserats på 
litteraturöversiktens syfte där de bärande delarna som preoperativt och 
omvårdnadsinterventioner ingått. Inklusions– och exklusionskriterierna användes för att 
finna relevanta och tillförlitliga vetenskapliga artiklar till litteraturöversiktens resultat 
(Kristensson, 2014). 
 
Inklusionskriterier 
Inklusionskriterierna i de utvalda vetenskapliga artiklarna för litteraturstudien innefattade 
planerade kirurgiska ingrepp utförda under narkos samt forskning gjord på 
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omvårdnadsinterventioner preoperativt. De vetenskapliga artiklar som svarade på syftet har 
inkluderats i det självständiga arbetet, så även vetenskapliga artiklar skrivna ur ett 
patientperspektiv. Kriteriet “planerad kirurgi” ingick då deltagarna i studierna hade en 
medvetenhet gällande tid för förberedelse och tankar, till skillnad mot de som genomgått 
akut kirurgi. 
 
Exklusionskriterier 
Exklusionskriterierna i studien var forskning publicerad före år 2010, reviews, forskning 
på barn, akuta kirurgiska ingrepp, kirurgisk behandling utförda med lokalbedövning samt 
forskning gjorda på djur. Reviews valdes bort eftersom de endast är en sammanfattning av 
tidigare publicerade vetenskapliga artiklar. 
 
Datainsamling 

De databaser som användes vid datainsamlingen för denna litteraturöversikt var CINAHL 
och PubMed. Valet av databaserna grundade sig i att de innehåller vetenskapliga artiklar på 
engelska med forskning för sjuksköterskor och omvårdnad (Polit & Beck, 2017).  
 
Sökningen av vetenskapliga artiklar genomfördes i januari och februari 2020. 
Inledningsvis söktes vetenskapliga artiklar i fritext för att få en uppfattning om hur många 
träffar olika sökord gav samt vilka begrepp som motsvarade litteraturöversiktens syfte. 
Sökorden översattes i Svenska Medical Subject Headings [Svensk MeSH] för korrekt term 
i databasen PubMed samt CINAHL subject headings i databasen CINAHL. För att få med 
underliggande termer i CINAHL subject headings klickades rutan för “Explode” 
(markerade ”+” efter sökordet i tabell 1) i, det innebar att de vetenskapliga artiklar som 
innehöll ord relaterade till sökordet även kom med i söktråden. Första sökningarna gav 
tusentals träffar vilket innebar att fortsatt sökning behövdes smalna av. Det gjordes genom 
att kombinera olika sökord enskilt men även i block där flera olika sökord lades ihop med 
AND. Användning av AND smalnar av sökningen genom att kombinera två eller flera 
begrepp. Breddning av sökning gjordes genom att använda OR mellan två eller flera 
begrepp. AND och OR är booleska operatorer som gör avsmalning och breddning av 
sökningarna möjligt (Forsberg & Wengström, 2015).  
 
Vid sökning av resultatartiklarna i PubMed kombinerades MeSH-termerna “Preoperative 
care”, ”Preoperative period”, “Nursing”, “Nursing role”, “Nursing care”, “Nurses”, 
“Nurse-patient relations”, “Patient participation”, “Patient education as topic”, “Patient 
care”, “Patient care planning”, “Communication” och “Anxiety”. Sökningen av 
resultatariklarna i CINAHL kombinerades CINAHL-Headings-termerna “Preoperative 
care”, “Nursing care”, “Preoperative education”, “Information needs” och “Anxiety”. 
Fritextsökningar på ovanstående termer i CINAHL och PubMed har även genomförts. 
Kombinationerna av respektive termer i databassökningarna redovisas i tabell 1. 
 
Författarna läste tillsammans igenom samtliga titlar på de vetenskapliga artiklar i PubMed 
som sökningarna resulterade i. Selekteringen av de vetenskapliga artiklarna grundade sig 
på huruvida titeln motsvarade litteraturöversiktens syfte, exempelvis titlar som 
“Perceptions of surgical patient during preoperative period concerning nursing care” 
valdes ut för vidare läsning av artikelns abstrakt. Läsningen av de utvalda vetenskapliga 
artiklarnas abstract delades upp mellan författarna för effektivisering. Uppstod osäkerhet 
kring om artikeln var relevant eller inte lästes abstrakt av båda och ett gemensamt beslut 
togs därefter. Av författarna intressanta vetenskapliga artiklar sparades i clipboard för 
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vidare läsning i fulltext. Vetenskapliga artiklar vars abstract inte uppfyllde 
litteraturstudiens syfte eller problemställning exkluderades. Gemensam läsningen av de 
vetenskapliga artiklarna i fulltext genomfördes med utgångspunkt av ett objektivt 
förhållningssätt och med litteraturöversiktens syfte i bakhuvudet. De vetenskapliga artiklar 
som efter läsning i fulltext, fortfarande uppfyllde författarnas krav på adekvat innehåll 
sparades för vidare analys och noggrann läsning. Motsvarande selektering genomfördes av 
de vetenskapliga artiklarna i CINAHL med skillnaden att alla abstrakt lästes på grund av 
färre träffar.  
 
En manuell sökning efter analyserbart material genomfördes genom att titta igenom 
referenslistor i redan utvalda vetenskapliga artiklar för att se vilka MeSH-termer 
författarna till de vetenskapliga artiklarna använt. Syftet var att finna ytterligare titlar som 
speglade det självständiga arbetets syfte. Efter läsning i fulltext valdes 18 vetenskapliga 
artiklar ut. Enligt Kristensson (2014) finns ingen gräns för hur många vetenskapliga 
artiklar som behöver ingå i en litteraturöversikt för att uppnå ett analyserbart material samt 
ett tillförlitligt resultat, dock behöver dess kvalitet och innehåll vara relevanta. Riktlinjerna 
som författarna rättat sig efter var att litteraturöversikten bör innehålla minst 15 
vetenskapliga artiklar.  
 
Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed och CINAHL. 

Databas 
 Datum 

Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
artiklar 

Antal 
inkluderade 
artiklar 

Pubmed 
30/1-20 

Preoperative period[MeSH Terms]) OR 
preoperative care[MeSH Terms])) AND 
(((((nursing[MeSH Terms]) OR nursing 

role[MeSH Terms]) OR nursing 
care[MeSH Terms]) OR nurses[MeSH 

Terms]) OR nurse-patient relations[MeSH 
Terms])) AND ((((((patient 

participation[MeSH Terms]) OR patient 
education as topic[MeSH Terms]) OR 

patient care[MeSH Terms]) OR patient care 
planning[MeSH Terms]) OR 

communication[MeSH Terms]) OR 
anxiety[MeSH Terms]) 

57 18 11 5 

PubMed 
 28/1-20 

Frisökning 
“Patient education AND preoperative 

care” 

239 10 3 3 
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PubMed 
30/1-20 

Frisökning 
“preoperative nursing AND preoperative 

care AND anxiety” 

81 32 25 3 

PubMed 20/2-
20  

(Preoperative care[MeSH Terms]) AND 
Anxiety[MeSH Terms]) 

133 20 6 2 

CINAHL 
30/1-20 

Information needs OR (Anxiety+ OR 
Communication+) AND Preoperative 

care+  

1 1 1 1 

CINAHL 
30/1-20 

MH Nursing care+ AND Preoperative 
education+ 

19 9 5 3 

CINAHL 
30/1-20  

MH Preoperative care+ AND MH Nurse-
patient relations+ 

15 15 3 1 

 TOTALT   545 105 53 18 

 

Kvalitetsgranskning 

De inkluderade vetenskapliga artiklarna i litteraturöversikten har valts utifrån att de 
motsvarat författarnas syfte och problemformulering samt att de uppfyllt kvalitetskraven 
enligt Sophiahemmets Högskolas granskningsmall för att säkerställa forskningsresultatens 
validitet och trovärdighet (Berg, Dencker & Skärsäter, 1999; Willman, Stoltz & 
Bahtsevani, 2011). Innan de vetenskapliga artiklarna analyserades i fulltext kontrollerade 
författarna, i det självständiga arbetet, att de utvalda vetenskapliga artiklarna var peer-
reviewed i de tidskrifter de publicerats i för att säkra att de blivit granskade av en etisk 
kommitté, vilket innebär att etiska överväganden har gjorts. Enligt Forsberg & Wengström 
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(2015) är det en riktlinje för att en artikel ska vara vetenskaplig. De inkluderade 
vetenskapliga artiklarna var i enlighet med de avgränsningar, inklusions- och 
exklusionskriterier som författarna till denna studie valt. En klassificering av de utvalda 
vetenskapliga artiklarna gjordes enligt en tregradig skala I = hög kvalitet, II = medel 
kvalitet och III = låg kvalitet. Författarna har strävat efter att inkludera så många 
vetenskapliga artiklar som möjligt med hög kvalitet för ökad trovärdighet och god 
vetenskaplig kvalitet i litteraturöversikten. Utgångspunkten var att de vetenskapliga 
artiklarna motsvarade författarnas syfte, vilket gjorde att även de vetenskapliga artiklarna 
med medelhög och låg kvalitet, inkluderades (se Bilaga A).  
 
Dataanalys 

En integrerad analysmetod, av de inkluderade vetenskapliga artiklarnas resultat, har 
använts av författarna. Enligt Kristensson (2014) är denna metod ett sätt att säkerställa 
bedömningen av de vetenskapliga artiklarnas kvalitet och forskarnas trovärdighet i de 
kvalitativa studierna och validiteten i de kvantitativa studierna. Metoden innebär även att 
eventuella systematiska fel (bias) kontrolleras. Det innebar att samtliga syften, metoder och 
resultat i de vetenskapliga artiklarna granskats med ett kritiskt förhållningssätt. Detta då 
Kristensson (2014) menar att förhållningssättet underlättar analysen då de vetenskapliga 
artiklarnas kvalitet oftast varierar. De vetenskapliga artiklarna har sedan granskats i tre 
steg, enligt Kristenssons (2014) metod om integrerad analys, där det första steget är 
noggrann kritisk granskning av de vetenskapliga artiklarnas abstrakt vilket gjordes för att 
se att de vetenskapliga artiklarna motsvarade det självständiga arbetets syfte och 
problemformulering. De vetenskapliga artiklarna i urvalet som sedan återstod var 
majoriteten av hög och medel kvalitet för att resultaten i dem kunde användas i 
litteraturstudiens resultat, endast en artikel med låg kvalitet ingår i resultatet. I det andra 
steget lästes de vetenskapliga artiklarna i full-text och med samma kritiska förhållningssätt 
som i första steget, därefter gallrades de vetenskapliga artiklar som inte var relevanta bort. 
De exkluderade vetenskapliga artiklarna motsvarade inte litteraturstudiens syfte eller 
problemformulering enligt författarna. Samtliga vetenskapliga artiklar som lästs i full-text 
dokumenterades, se tabell 1, även de vetenskapliga artiklar som sedan valdes ut efter 
granskningen och ingår i studien. I det tredje steget lästes de vetenskapliga artiklarna 
ytterligare en gång men då uppdelade mellan författarna för effektivisering. De 
vetenskapliga artiklarna granskades kritiskt gällande syfte, metod, design, titel, resultat, 
analys, antal deltagare samt bortfall dokumenterades på svenska i tabellform samt i 
löpande text. Syftet var att ytterligare verifiera att de valda vetenskapliga artiklarna ansågs 
relevanta i förhållande till litteraturöversiktens syfte. Datamaterialet i de slutgiltiga 18 
vetenskapliga artiklarna analyserades och sorterades i olika teman, som författarna till 
litteraturöversikten identifierade under dataanalysen. Dessa kodades med olika färger för 
att underlätta resultatredovisningen.  
 
Forskningsetiska överväganden  

Att etisk forskning efterlevs är reglerat i lagen om etikprövning av forskning som avser 
människor (SFS, 2003:460). Författarna har endast valt vetenskapliga artiklar som är peer-
reviewed vilket innebär att de genomgått etisk prövning genom att de blivit kritiskt 
granskade av flera andra forskare inom aktuellt forskningsområde. Vidare har författarna 
följt Helgesson (2015), gällande god forskningssed, där hänsyn tagits till deltagarna i 
forskningen samt undvikit att orsaka dem skada vilket även styrs av 
Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2017) som fastslår att forskarna ska 
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ha ett etiskt förhållningssätt där de sätter forskningsdeltagarnas hälsa och välmående 
främst samt respektera deras rättigheter och integritet. Vidare ska forskarna beakta att 
mänskliga rättigheter eller lagarna i landet/länderna, där forskningen sker, inte kränks. 
 
Författarna har objektivt analyserat och granskat de utvalda vetenskapliga artiklarna och ej 
påverkat resultatet med egna värdering, åsikter eller förutfattade meningar. Ingen 
förvanskning av data från de vetenskapliga artiklarna eller manipulering av 
forskningsresultat för att passa studiens syfte, har ägt rum. Vilket även inkluderade att 
författarna heller inte fabricerat eller förvanskat ett resultat istället för att forska fram dito. 
Plagiat av text, resultat eller signaturförfalskning förekommer ej i denna litteraturöversikt. 
Referenser och citat är i litteraturöversikten är korrekt återgivna enligt Helgessons (2015) 
riktlinjer. Översättning från engelska språket till svenska dito har, enligt författarna, skett 
på ett objektivt och korrekt sätt med hjälp av digitala översättningsverktyg. Endast 
vetenskapliga artiklar, där forskning bedrivits med etiskt tillstånd, använts som referens 
enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460). Till sist 
har författarna eftersträvat att återge en bred översikt av forskningsresultatet genom att 
vara opartiska, ärliga och tillförlitliga för att uppfylla god forskningssed enligt Helgesson 
(2015). 
 
RESULTAT 

Resultatet är baserat på 18 vetenskapliga artiklar som avsåg omvårdnadsinterventioner som 
kunde öka delaktigheten hos patienter preoperativt. Författarna fann tre huvudteman (figur 
2) gällande omvårdnadsinterventioner för ökad delaktighet vilka var individanpassat 
informationsmaterial, individanpassad patientutbildning samt individanpassat bemötande. 
Dessa presenteras nedan under respektive rubrik. 
 

 
Figur 2. Huvudteman i de analyserade artiklarnas resultat.  
 
Individanpassat informationsmaterial 

För att göra patienterna mer delaktiga i samband med kirurgi har olika sätt att informera 
patienter preoperativt undersökts. Bayram, Lawson och Hamilton (2019) studerade om en 
informationsfolder som komplement till det normala förfarandet vid konsultation om 
kirurgin hade någon effekt på graden av delaktighet. De fann att de patienter som fick 
informationsfoldern kände sig mer delaktiga i beslutet att genomföra kirurgin. Forskarna 
ansåg att deras upplevelse grundade sig på patienternas utökade kunskap i hur kirurgin 
skulle gå till. Johansson, Katajisto & Salanretä (2010) undersökte om ett telefonsamtal och 
ett informationsmaterial, kombinerat, gav patienterna en större upplevelse av delaktighet 
än bara informationsmaterialet. Den grupp som fick både informationsmaterialet och 
telefonsamtalet upplevde en större delaktighet genom att de kunde påverka flera aspekter i 
relation till sin kirurgiska behandling. De upplevde även att de fick mer hjälp mot sin oro i 
relation till det kirurgiska ingreppet, jämfört med de som endast fick 
informationsmaterialet. Dock visade resultatet i Johansson et al. (2010), att mer 
information inte alltid ledde till att patienterna hade mer kunskap om vad de kunde 
förvänta sig under den kirurgiska processen. De patienter som intervjuades i Pettersson, 
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Öhlen, Hyden och Carlsson (2017) upplevde att när sjuksköterskan ställde stängda frågor 
så förhindrades patienternas delaktighet i omvårdnaden. När sjuksköterskan istället ställde 
öppna frågor till patienten, skapade det ett öppnare klimat, vilket uppmuntrade patienten att 
ta upp egna ämnen i samtalet och därmed upplevde de en större delaktighet. De patienter 
som erhöll information, från sjuksköterskan, om den preoperativa processen och det 
kirurgiska ingreppet, upplevde att de var väl förberedda och kände större tillfredsställelse 
och delaktighet i sin vård (King et al., 2014; Pereira, Figueiredo-Braga & Carvalho, 2016). 
Enligt King et al. (2014) var det även viktigt att innehållet i informationen var tydlig och 
upplevdes relevant för patienten och att sjuksköterskan endast skulle upprepa information 
som var adekvat.   
  
Heilmann et al. (2016) och Pereira, Figueiredo-Braga och Carvalho (2016) fann att om 
sjuksköterskan gav individanpassad information, visade empati och känslomässigt stöd till 
patienterna minskade oron mer än hos de patienter som endast fick allmän information. 
Kalogianni, Almpani, Vasttardis, Baltopoulos, Charitos och Brokalaki (2016) undersökte 
om en specifik omvårdnadsintervention hade någon effekt gällande att minska oron inför 
kirurgiskt ingrepp hos patienten. Patienterna fick en informationsfolder om ingreppet och 
hur de kunde påverkas postoperativt samt att patienterna fick en utbildning i avslappnings- 
och benövningar som skulle utföras preoperativt. Resultatet visade att 
omvårdnadsinterventionen minskade oron mer hos de patienter som ingick i 
försöksgruppen jämför med patienterna i kontrollgruppen. I Cooke, Walker, Aitken, 
Freeman, Pavey och Cantrill (2016) ville de undersöka om en DVD-film med information 
om ingreppet och övningar, som patienten skulle utföra preoperativt, hade någon inverkan 
på patientens oro. Omvårdnadsinterventionen var ett tillägg till den vanliga 
patientundervisningen. Dock visade inte resultatet på att DVD-filmen minskade oron hos 
patienterna jämfört med de i kontrollgruppen som bara erhöll den vanliga 
patientundervisningen. Detsamma gällde för Pinar, Kurt och Gungor (2011) där de 
undersökte om en informationsfolder innehållande information om förberedelser 
preoperativt, avslappningsövningar, anatomisk information om området där kirurgin skulle 
ske samt saker som var bra att tänka på postoperativt. Detta ledde inte till att patienterna 
fick mindre oro än en kontrollgrupp som fick den ordinarie informationen från läkare och 
sjuksköterska. En patient beskrev avsaknaden av individanpassad information, i en av de 
inkluderade vetenskapliga artiklarna, enligt följande: 
 
“If they only gave us some information, it would be easier. They just said I had to be 
fasted. If they talked and explained the procedures, maybe we’d feel more relaxed” 
(Ascari, Neiss, Sartori, Martins da Silva, Ascari & Galli, 2013, sid. 1141). 
 
Individanpassad patientutbildning 

Ett utökat besök hos sjuksköterskan var en intervention som undersöktes där Sadati, 
Pazouki, Mehdizadeh, Shoar, Tamannaie och Chaichian, (2013) studie visade att ett utökat 
besök minskade oron för patienter som skulle genomgå kirurgi i buken, jämfört med de 
patienterna som endast fick en vanlig besökstid. Det utökade besöket innebar även att 
patienterna fick kunskap om operationssalen samt operationsteamet, anestesin samt 
fördelarna med ingreppet. Detta i jämförelse med det äldre och traditionella 
tillvägagångssättet som endast innehöll information om vad patienten kunde förvänta sig 
postoperativt. Medina-Garzón (2019) undersökte om patientutbildning, med interventionen 
motiverande samtal, hade någon effekt på patientens oro preoperativt. Resultatet visade att 
den interventionsgrupp som erhöll motiverande samtal med sjuksköterskan hade minskad 
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oro jämfört med den grupp som endast fick den standardiserade informationen. Vidare 
fann Sayin och Aksoy (2012) att patienter som upplevde att sjuksköterskan hade missat att 
delge dem adekvata direktiv, inför deras kirurgiska behandling, resulterade i att patienterna 
och dess anhöriga belastade läkarna med fler frågor än vad som var nödvändigt. Det 
framkom även att patienterna i denna studie saknade förklaringar från sjuksköterskorna om 
varför de behövde fasta innan operationen, samt hur länge de förväntades stanna på 
sjukhuset postoperativt. Otillräcklig undervisning till patienten och anhöriga berodde på 
sjuksköterskornas bristande planering av patienternas preoperativa process, enligt Sayin 
och Aksoy (2012). Dock visade resultatet i Johansson et al. (2010), att mer information 
inte alltid ledde till att patienterna hade mer kunskap om vad de kunde förvänta sig under 
den kirurgiska processen. För patienterna och deras anhöriga i Soever et al. (2010) var de 
viktigt att de hade tillgång till förklaringar om hela den kirurgiska processen och under 
hela förloppet av dito. Detta för att patienterna och deras anhöriga kunde få tag i fakta om 
detaljer som de ville veta eller var osäker på. I Ascari et al. (2013) uttryckte patienterna att 
de saknat utförliga förklaringar om den kirurgiska processen från sjuksköterskan, och hade 
de fått det preoperativt, hade de känt sig mer avslappnade och delaktiga. Sjuksköterskan 
behövde etablera en väl fungerande kommunikation mellan patienten och dess anhöriga. 
Aasa, Hovbäck och Bertrö (2013) utbildade patienterna genom att de fick besöka 
kirurgavdelningen en tid innan operation och därmed fick de sig en bild av hur hela den 
kirurgiska processen skulle gå till och hur operationssalen såg ut. Patienterna i Arakelian et 
al. (2018) uttryckte liknande upplevelser, de ville att sjuksköterskan upplyste dem steg för 
steg. De patienter som hade en, enligt dem, en bra kommunikation med sjuksköterskan 
uppvisade en större förståelse och upplevelse av det kirurgiska ingreppet jämfört med de 
patienter där sjuksköterskan endast hade talat till dem generellt. Samma studie visade att de 
patienter som hade läst det skriftliga utbildningsmaterialet om sjukdomstillståndet och det 
kirurgiska ingreppet, innan ankomst till den kirurgiska avdelningen, kunde ha djupare och 
mer ingående samtal med sjuksköterskan kontra de som inte hade tagit del av materialet 
(Pettersson et al., 2018). Collin, Bellas, Haddock & Wagner (2015) bjöd in patienter till en 
informationsföreläsning. De kom fram till att informationen förde med sig att patienterna 
blev mer delaktiga i sin vård efter informationsföreläsningen och att de upplevde sig 
tryggare och mindre oroliga genom att de hade mer kontroll på situationen än innan 
föreläsningen.  
 
Individanpassat bemötande 

Där sjuksköterskan hade ett individanpassat bemötande, genom att de var finkänsliga, 
visade empati, erbjöd patienterna fysisk kontakt, var lugna och kompetenta, upplevde 
patienterna att deras oro inför det kirurgiska ingreppet minskade avsevärt. Dock ansåg 
patienterna att sjuksköterskan inte fick vara pjoskig men att de skulle vara kontaktsökande 
och bygga tillit till dem genom att låta patienten tala om sin oro (Arakelian, Laurssen & 
Öster, 2018). Två patienter uttryckte följande i Arakelian et al (2018, sid. 828) gällande 
önskemål om hur sjuksköterskans bemötande skulle vara ”...Be friendly, make contact, and 
build trust...”och ” ...Show tact and empathy at the same time...”. Motsvarande resultat 
framkom i Pettersson, Öhlen, Friberg, Hyden, Wallengren, Sarenmalm och Carlsson 
(2018) där de sjuksköterskor som hade ett individanpassat bemötande upplevde patienterna 
att kommunikationen mellan dem fungerade bättre vilket gjorde att de fick en ökad 
kunskap om deras kirurgiska ingrepp. Att ha ett samtal, om den perioperativa fasen med en 
sjuksköterska innan kirurgiskt ingrepp, upplevde patienterna i Aasa, Hovbäck och Bertrö 
(2013) som delaktighetsskapande. Detta eftersom patienterna kände sig mer sedda, 
bekräftade och omhändertagna. Under samtalet fanns det möjlighet att ställa frågor och få 
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funderingar bekräftade eller dementerade, vilket inte hade varit möjligt om patienterna 
endast hade fått den normala patientinformationen. Konversationen ledde även till att 
patienterna var mer delaktiga i sin egen vård vilket medförde att patienterna själva tog över 
åtgärder som sjukhuspersonalen annars skulle ha utfört, som mat- och vätskeregistrering. 
Ascari et al. (2013) kom fram till att alla patienter är unika och därför har olika behov 
vilket en sjuksköterska måste vara medveten om i mötet med patienten.  
 
DISKUSSION  

Resultatdiskussion 

Personcentrerad omvårdnad är den teoretiska utgångspunkt som författarna till 
litteraturöversikten utgick från. Det innebär att sjuksköterskan bör arbeta efter att skapa ett 
partnerskap, ge möjlighet till delaktighet och lyssna in patientberättelsen. Detta för att 
individanpassa omvårdnaden till patienten och därmed ge en möjlighet för patienten att 
känna sig tryggare och mer delaktig i vården (Wallström & Ekman, 2018). Det 
personcentrerade förhållningssättet har författarna identifierat som centralt i resultaten och 
då främst i hur sjuksköterskan bemötte, utbildade och kommunicerade med patienterna 
gällande informationen preoperativt. De övergripande resultaten i de inkluderade 
vetenskapliga artiklarna klargjorde vikten av individanpassad information, individanpassad 
patientutbildning samt ett individanpassat bemötande för att skapa delaktighet hos 
patienten. Syftet med litteraturstudien var att belysa de omvårdnadsinterventioner som ge 
patienten ökad delaktighet preoperativt. Resultatet indikerade att de patienter som erhöll 
adekvat och tydlig information och där sjuksköterskan hade ett personcentrerat 
förhållningssätt genom individanpassat bemötande och kommunikation samt ökad kunskap 
om behandlingen, gjorde att patienterna kände sig väl förberedda inför det kirurgiska 
ingreppet. Enligt författarna till litteraturöversikten fanns en koppling mellan oro och 
delaktighet. Resultaten visade att ökad kunskap om den kirurgiska processen medförde 
ökad delaktighet vilket minskade oron hos patienterna.  
  
Information, en del av personcentrerad omvårdnad och ett av sjuksköterskans 
ansvarsområden, i relation till patienten var enligt ICN (2012) och Willman et al. (2016) att 
förmedla dito som patienten kunde vara i behov av i den aktuella situationen. 
Sjuksköterskan behövde även beakta hur informationen förmedlades språkligt och 
innehållsmässigt vilket framgick av King et al. (2014) och Soever et al. (2010) där 
patienterna önskade få mer tillgänglig och tydlig information. Resultatet skiljer sig från 
Ascari et al. (2013) där patienterna efterfrågade all information som fanns om det 
kirurgiska ingreppet. Författarna till litteraturöversikten såg att resultatet speglar teorin om 
personcentrerad omvårdnad där sjuksköterskan intar ett individanpassat bemötande vid 
delgivning av information. Genom att vara flexibel och anpassa informationen efter 
patientberättelsen och den unika individ som sjuksköterskan har omvårdnadsansvar för. En 
svaghet i Ascaris et al. (2013) resultat var, att studien endast bestod av sex deltagare vilket 
kan anses som ett litet urval och därmed kan överförbarheten vara begränsad. Dock ansåg 
författarna, till litteraturöversikten, att i sjuksköterskans omvårdnad ingår det att ha någon 
form av strategi och planering för hur, var och när de olika momenten i den preoperativa 
processen genomförs (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Bristen på planering av 
sjuksköterskan i Sayin och Aksoy (2012) resulterade i att informationen till patienten, inför 
det kirurgiska ingreppet, ej prioriterades.  
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Information var inte alltid tillgodo för patienten, enligt Johansson et al. (2010), då de 
upplevde att de hade mindre kunskap om vad som skulle ske i den kirurgiska processen 
trots mer information vilket var ett överraskande resultat enligt författarna till denna 
litteraturöversikt som antog att mer information innebar ökad kunskap och därmed större 
tillfredsställelse hos patienterna. Möjligen kunde resultatet, enligt författarna till 
litteraturöversikten, bero på att den ökade kunskapen gav patienterna en förståelse för att 
de fanns fler parametrar att ta hänsyn till vilket ledde till att de kände att de hade mindre 
kunskap än vad de egentligen hade. Skriftlig information i kombination med ett 
telefonsamtal till patienten visade Johansson et al. (2010) på en ökad delaktighet hos 
patienten när de blev uppringda av sjuksköterskan. Att först få läsa sig till om den 
kirurgiska processen i sin egen takt och därefter få ett personligt samtal från sjuksköterskan 
räckte för att patienterna kände sig delaktiga till skillnad mot kontrollgruppen som endast 
fick ta del av den skriftliga informationen preoperativt. Detta resultat visar även på att ett 
personcentrerat förhållningssätt genom ett individanpassat bemötande hade betydelse då 
det är själva telefonsamtalet och möjligheten att ställa frågor direkt till en person som 
ökade delaktigheten (Pettersson et al., 2018; Wallström & Ekman, 2018). Resultatet går i 
linje med HSL och patientlagen (SFS, 2014:821; SFS, 2017:30) där patienter och dess 
närstående ska göras delaktiga i behandlingen och omvårdnaden. Att som sjuksköterska 
använda sig av omvårdnadsinterventionerna individanpassad information, individanpassad 
patientutbildning och individanpassat bemötande som ökade delaktigheten och samtidigt 
minskade preoperativ oro hos patienterna var de teman som framkom i de inkluderade 
studiernas resultat. Anledningen till oron kunde, enligt Sigdel (2015), bland annat bero på 
att patienterna stod inför en ovälkommen situation som det kirurgiska ingreppet innebar. 
Ny forskning av Kennedy, Wainwright, Pereira, Robarts, Dickson, Christian och Webster 
(2017) påvisade att bjuda in patienterna till en föreläsning om vad de kunde vänta sig i 
relation till den kirurgiska processen, ökade självförtroendet vilket medförde att 
patienternas oro minskade. Resultatet av denna forskning stödjer resultatet i 
litteraturöversikten där det framgår att individanpassad patientinformation som 
omvårdnadsintervention ökar delaktigheten.  
  
Individanpassad patientutbildning inför det kirurgiska ingreppet var en betydande 
omvårdnadsintervention, där sjuksköterskan hade en väsentlig roll genom att förmedla 
kunskap om den kirurgiska processens olika moment. Motiverande samtal var en annan 
omvårdnadsintervention som ökade patientens kunskap och därmed minskade oron 
preoperativt (Medina-Garzón, 2019). Resultatet påvisade vikten av information och 
därmed ökad kunskap vilket medförde högre hälsolitteracitet som, enligt författarna till 
litteraturöversikten och Sørensen et al. (2012) hade betydelse för patienternas delaktighet. 
Samtidigt behövde sjuksköterskan beakta hur direktiven framfördes och hur hen bemötte 
patienten i omvårdnaden då det hade betydelse för känslan av delaktighet (Aasa et al., 
2013). I resultatet av Sadati et al. (2013) där det framgick att när sjuksköterskan hade ett 
längre samtal med patienten, preoperativt och patienterna fick besöka operationssalen 
innan det kirurgiska ingreppet, skapades ett forum där patienterna kände sig delaktiga. 
Vilket grundade sig i att de blev sedda, bekräftade och omhändertagna samt att de fick en 
bild av hela den kirurgiska processen. Det resulterade i att de vågade ställa frågor och 
uttala de funderingar de hade inför det kirurgiska ingreppet. SBU (2017) har gjort en 
liknande studie som visade att sjuksköterskan har en roll att inbjuda till delaktighet, och 
när det inte uppfylldes i den utsträckning som patienten önskade, skapade det en känsla av 
maktlöshet och stress.  
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Att patienten gavs möjlighet till delaktighet var det viktigaste för patienten då genom 
delaktighet och ökad kunskap kunde de vara med och påverka sin situation (Tobiano et al., 
2016). Resultatet visade hur viktigt det är att som sjuksköterska utbilda och göra patienten 
delaktig i sin vård då oro och rädsla oftast bygger på okunskap. Får patienten därmed en 
ökad kunskap kan det generera i ökad förståelse för sin situation som kan leda till ökad 
känsla av kontroll och även ökad delaktighet. Det innebar att sjuksköterskan, enligt 
författarna till litteraturöversikten, hade en nyckelroll som utbildare och informatör till 
patienten preoperativt, vilket bekräftades av bland annat Collin et al. (2015) där patienterna 
som erhållit mer information än brukligt, upplevde högre grad av kontroll över sin situation 
samt kände sig mindre oroliga. Enligt Sørensen et al. (2012) var en patients hälsolitteracitet 
en parameter som sjuksköterskan behövde ta i hänseende vid informationsförmedling. 
Detta eftersom den förkunskap som patienten var försedd, med påverkade vilken typ av 
information patienten behövde. För att stärka hälsolitteraciteten och patienternas 
delaktighet i sin egen hälso- och sjukvård med hjälp av informationsfolder, var det enligt 
Posch, Horvath, Wratschko, Plath, Brodnig och Siebenhofer (2020) viktigt att materialet 
var skrivet på ett språk som patienten förstod och att utbildningsmaterialet var 
evidensbaserat. Enligt författarna till litteraturöversikten, stärker denna nya forskning, 
resultatet gällande vikten av individanpassad patientutbildning för ökad delaktighet. En 
intervention eller metod som kan, enligt författarna till litteraturöversikten, hjälpa både 
sjuksköterskan och patienten i ökad kunskap och informationsöverföring är teach-back-
tekniken. Med den metoden får sjuksköterskan får en möjlighet att förtydliga, omformulera 
och upprepa det som sagts tills konsensus uppnåtts. Teach-back-tekniken innebär även att 
patienten behöver fokusera på det som sägs av sjuksköterskan och därmed inte blir 
distraherade av sina egna tankar eller annat runt omkring (Samuels-Kalow, Hardy, Rhodes 
& Mollen, 2016).  
 
Det framgår framför allt i Arakelian et al. (2018), Ascari et al. (2013) och Pettersson et al. 
(2018) som visade att patienterna kände sig mindre oroliga inför kirurgiska ingrepp, när 
sjuksköterskorna visade empati, anpassade sin kommunikation och sitt förhållningssätt 
utifrån patienten. I likhet med Siouta et al. (2019) och The American Geriatrics Society 
Expert Panel on Person-centered (2016) som även kom fram till att sjuksköterskan bör 
fokusera på att fånga upp patientens känslor och inrätta sin kommunikation efter vad 
patienten förmedlade. Att som sjuksköterska skapa en relation med patienten var enligt 
Grimley (2017) en förutsättning för ett givande utbyte av information och en fungerande 
kommunikation. Detta gav enligt Grimley (2017) en möjlighet för patienten att bli mer 
införstådd i sin hälso- och sjukvård och därmed kunde ta välinformerade beslut om den. 
Detta kan relateras till det som patienterna i Pettersson et al. (2018) upplevde, att när 
sjuksköterskorna var personcentrerade i sin kommunikation, så förbättrades 
kommunikationen mellan patient och sjuksköterskan och patientens kunskap om det 
kirurgiska ingreppet ökade. Medan Arakelian et al. (2018) resultat innebar att de patienter 
som hade en bra kommunikation med sjuksköterskan om det kirurgiska ingreppet, visade 
en större förståelse för och hade en bättre upplevelse av det kirurgiska ingreppet, i 
jämförelse med patienter som bara fick generell information preoperativt. Utöver ett 
individanpassat bemötande genom att inta ett personcentrerat förhållningssätt i 
kommunikationen var det enligt Arakelian et al. (2018) av betydelse att sjuksköterskan var 
finkänslig, erbjöd fysisk kontakt och visade empati för patienten. Att som sjuksköterska 
erbjuda fysisk kontakt till patienten bör, enligt författarna till litteraturöversikten, ske med 
respekt och lämplighet beroende på situationen. Samtidigt fick inte sjuksköterskan bli för 
daltande i sin omvårdnad och sitt kontaktsökande, det vill säga sjuksköterskan ska anpassa 
sin omvårdnad till patienten enligt Arakelian et al. (2018). Att som sjuksköterska anpassa 
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sitt bemötande till individen och därmed anta ett personcentrerat förhållningssätt innebär, 
enligt författarna till litteraturöversikten, även ett ansvar att balansera bemötandet till 
patienten, så att omvårdnaden inte blir av daltande karaktär. Ett annat sätt att öka 
delaktigheten i omvårdnaden var enligt Pettersson et al. (2017) att ställa öppna frågor, som 
bjöd in patienterna att reflektera över sin hälso-och sjukvård, vilket ledde till att 
omvårdnaden blev mer personcentrerad runt dessa patienter. Detta resultat visade, enligt 
författarna till litteraturöversikten, på ett samband mellan att ställa öppna frågor och 
patientberättelsen, i det individanpassade bemötandet, där interventionen ökar patientens 
delaktighet.  
  
Personcentrerad omvårdnad kan, enligt författarna till litteraturöversikten, med fördel 
kopplas till de folkhälsopolitiska målen nummer 2: Kunskaper, kompetenser och utbildning 
och nummer 7: Kontroll, inflytande och delaktighet (Folkhälsomyndigheten, 2019). Ett 
personcentrerat förhållningssätt ökar kunskapen om behandlingen/ingreppet samtidigt som 
kompetensen och därmed hälsolitteraciteten ökar hos patienten. Personcentrerad 
omvårdnad skapar möjlighet för patienten att få kontroll över sin situation, behandling och 
kirurgiska ingrepp där ökad kontroll och hälsolitteracitet skapar förutsättningar för ökad 
delaktighet. En styrka i litteraturöversikten och dess resultat är att personcentrerad 
omvårdnad uppfyller, enligt författarna, ovanstående folkhälsopolitiska mål långsiktigt 
genom att de dels ökar hälsolitteraciteten men även ökar patientsäkerheten samtidigt som 
den minskar belastningen på vården. Genom att patienten erhållit kunskap, kompetens, 
utbildning, kontroll, inflytande och delaktighet och därmed kan missförstånd, postoperativa 
komplikationer och stress undvikas vilket är av betydelse enligt Huebner et al. (2016).  
  
De omvårdnadsinterventioner som studerades var om individanpassad information, 
motiverande samtal, individanpassad patientutbildning, utökat besök hos sjuksköterskan 
preoperativt, DVD-film med information om den kirurgiska processen samt 
informationsfolder om avslappningsövningar och explicit information om det aktuella 
området på/i kroppen som skulle behandlas kirurgiskt. Samtliga jämförelsegrupper erhöll 
endast den traditionella preoperativa informationen (Cooke et al., 2016; Heilmann et al., 
2016; Kalogianni et al., 2016; Medina-Garzon, 2019; Pereira et al., 2016; Pinar et al., 
2011; Sadati et al., 2013). Resultaten åskådliggjorde att individanpassad information 
minskade oron hos patienterna genom att sjuksköterskan gav ett empatiskt stöd till 
patienterna vilket kunde, av författarna till litteraturöversikten, tolkas som att 
sjuksköterskan arbetade utifrån teorin om ett personcentrerat förhållningssätt enligt 
Wallström & Ekman (2018) definition. Även utökad besökstid hos sjuksköterskan var en 
framgångsrik omvårdnadsintervention då patienternas hälsolitteracitet ökade i takt med 
ökad kunskap och därmed minskade oron preoperativt. De två preoperativa 
omvårdnadsinterventionerna som inte hade någon effekt, på patienternas oro, var DVD-
filmen och informationsfoldern innehållandes avslappningsövningar och fakta om det 
kirurgiska ingreppet (Cooke et al. 2016; Kalogianni et al., 2016). Sigdel (2015) visade 
vikten av att sjuksköterskan lindrar preoperativ oro eftersom det i sin tur minskade 
postoperativa komplikationer vilket medförde minskad vårdtid och lidande för patienten. 
Ur ett samhälleligt perspektiv ansåg författarna att resultatet är ekonomiskt fördelaktigt då 
individanpassad information, till patienterna, medförde minskad vårdtid och lidande. 
Författarna till litteraturöversikten ansåg dock att det fanns svagheter med resultatet i 
Kalogianni et al. (2016) och Medina-Garzon (2019) undersökningar då deras bortfall av 
deltagarna var väldigt stort. Trovärdigheten av resultatet i denna litteraturöversikt har, 
enligt författarna, inte påverkats av denna svaghet då det sammantaget framkommit 
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preoperativa omvårdnadsinterventioner i de vetenskapliga artiklarnas resultat som stärks av 
den teoretiska bakgrunden i denna litteraturöversikt. 
  
Sammanfattningsvis visade denna litteraturöversikt på vikten av att sjuksköterskan bör 
hitta ett sätt att förmedla adekvat information till patienterna och på patientens villkor, öka 
patientens kunskap om det kirurgiska ingreppet och dess process samt att sjuksköterskan 
bör praktisera personcentrerad omvårdnad genom individanpassat bemötande. Syftet var 
att belysa omvårdnadsinterventioner som kan ge patienten ökad delaktighet preoperativt i 
den kirurgiska processen. Det kan innebära en kombination av ett individanpassat 
bemötande och kommunikationsmetoden teach-back, som enligt Badaczewski et al. (2017) 
är ett verktyg där patienten upprepar de sjuksköterskan informerat och därmed säkerställs 
hur mycket och vad som uppfattats av patienten. Vilken metod som fungerar bäst beror på 
patientens förkunskaper och grad av hälsolitteracitet (Koh et al., 2018; Sørensen et al., 
2012). Ny forskning av Dinh, Bonner, Clark, Ramsbotham och Hines (2016) visar på att 
använda teach-back som metod vid individanpassad patientutbildning var ett sätt att stärka 
patienternas hälsolitteracitet. Den stärkta hälsolitteraciteten visade sig i att patienternas 
egenvård förbättrades och dessa patienter uppsökte hälso- och sjukvården i mindre 
utsträckning, än patienter med lägre hälsolitteracitet. Resultatet i litteraturöversikten har, 
enligt författarna, bidragit till vikten av att som sjuksköterska anamma personcentrerad 
omvårdnad där bemötandet är individanpassat i mötet med patienten då det påverkar både 
kommunikationen och informationen i den preoperativa processen. De tre huvudteman, 
som framkom i litteraturöversiktens resultat har en betydande relevans för omvårdnaden av 
patienter då de, enligt författarna, ingår i sjuksköterskans profession. Författarna fann en 
etisk relevans i litteraturöversiktens resultat där sjuksköterskan har ett ansvar genom att 
förhålla sig etiskt gällande individanpassad patientinformation, individanpassad 
patientutbildning samt bemötandet i omvårdnaden. Författarna har, under arbetet med 
litteraturöversikten, erhållit fördjupat kunskap om dels den kirurgiska processen men även 
de omvårdnadsinterventioner som patienter eftersträvar för ökad delaktighet preoperativt. 
Denna kunskap tar författarna med sig som ett viktigt bidrag i arbetet som professionell 
sjuksköterska. Fortsatt forskning gällande effektiva preoperativa omvårdnadsinterventioner 
kan, enligt författarna, med fördel studeras närmare för att finna mer explicita verktyg som 
sjuksköterskan kan använda för att göra patienten mer delaktig inför det kirurgiska 
ingreppet. Mer forskning i detta ämnesområde kan, enligt författarna, även bidra till mer 
utförlig evidensbaserad omvårdnad av patienter vilket i sin tur innebär ett hållbart arbete 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2015). 
 
Metoddiskussion 

Litteraturöversikt som metod i det självständiga arbetet lämpade sig väl då det innebar att 
författarna dels fick en bred översikt samt en djupare kunskap om forskningsämnet genom 
en systematisk sökning i databaserna PubMed och CINAHL (Polit & Beck, 2017). 
Metoden var även lämplig då tillförlitligheten ansågs hög eftersom författarna följt fasta 
principer med olika steg från metodböcker vilket minimerade riskerna för att slutsatserna 
blev godtyckliga eller att resultatet berodde på slumpen. Att följa dessa steg underlättade 
för författarna till studien att vara systematiska och transparenta som möjligt och med en 
ansats att ha tydliga inklusions-, exklusions- och kvalitetskriterier. Kriterierna var en styrka 
i sökningen av relevanta vetenskapliga artiklar till litteraturöversikten för att spegla syftet. 
Metoden gav även ett makroperspektiv och därmed en tydligare uppfattning om vilka 
efterforskningar som genomförts i ämnesområdet om effektiva omvårdnadsinterventioner 
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preoperativt. Metoden skapade även förutsättningar för att finna eventuella kunskapsluckor 
eller, för författarna, icke kända omvårdnadsåtgärder. 
  
Urvalskriterierna i litteraturöversikten valdes utifrån syftet och problemformulering. De 
valda inklusions- och exklusionskriterierna bedöms varit tillräckliga för de genomförda 
sökningarna då sökresultatet speglade författarnas syfte. Fler inklusionskriterier hade, 
enligt författarna, minskat antalet relevanta vetenskapliga artiklar då sökningen blivit för 
snäv. Detsamma gällde exklusionskriterierna, färre dito hade med all sannolikhet resulterat 
i färre träffar av relevanta vetenskapliga artiklar. Till exempel om individer över 65 år hade 
exkluderats, hade träffar på relevanta artiklar minskat då gemensamt för deltagarna i 
respektive vetenskaplig artikel varit mellan 19 - 91 år. Författarna utformade en sökstrategi 
som enligt Rosén (2017) möjliggör att sökningen resulterar i relevanta vetenskapliga 
artiklar då sensitivitet och specificitet i sökorden har beaktats. Sökord i olika 
kombinationer och med hjälp av booleska operatorer, gav söktrådar som var tillräckligt 
specifika vilket resulterade i överlappande och relevanta träffar i båda databaserna PubMed 
och CINAHL. En styrka hade varit om det funnits ett mer specifikt sökord för hur 
patienten upplevde omvårdnadsåtgärderna preoperativt, det närmaste sökordet var “nurse-
patient relations”. Hade ett eller flera explicita sökord för “patientupplevelser” funnits är 
det möjligt att sökningarna hade resulterat i fler relevanta vetenskapliga artiklar ur ett 
patientperspektiv på hur sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner upplevdes i den 
preoperativa fasen.  
  
Avgränsningarna i PubMed och CINAHL var ett hjälpmedel som gjorde det möjligt att få 
fram endast vetenskapliga artiklar där deltagarna var vuxna, då omvårdnad på barn 
preoperativt skiljer sig något eftersom sjuksköterskan måste ta hänsyn till fler parametrar 
(Aranha, Sams & Saldanha, 2017). Författarna till litteraturöversikten valde att inte 
inkludera patienter som behövde kirurgisk behandling akut. Motiveringen till detta var dels 
att patienterna inte hinner eller har möjlighet att reflektera och känna efter på samma sätt 
som vid elektiv kirurgi. Vidare vidtas, av sjuksköterskan, endast de nödvändiga 
omvårdnadsinterventioner preoperativt vid akut kirurgi. Avgränsningarna gällande 
tidsspannet innebar att vetenskapliga artiklar, publicerade mellan åren 2010 - 2020, valet 
att inkludera endast artiklar publicerade under dessa tio år grundades i att implementera 
resultatet från den senaste forskningen. Tidsavgränsningen i sökningen kan ha inneburit att 
intressanta och adekvata vetenskapliga artiklar som publicerades innan år 2010 utelämnats. 
Avgränsningen eller breddningen “Explode” i CINAHL möjliggjorde att sökmotorn även 
inkluderade de vetenskapliga artiklar som innehöll underliggande termer som relaterade till 
CINAHL headingstermen. Det innebar att sökningen breddades och därmed ökade 
träffsäkerheten för fler relevanta vetenskapliga artiklar. I databasen CINAHL var det även 
möjligt att avgränsa sökningen, av vetenskapliga artiklar, till endast peer-reviewed och 
research articles vilket säkerställde och styrkte kvaliteten av de funna vetenskapliga 
artiklarna motsvarade Sophiahemmet Högskolas kvalitetskrav. Dessa sistnämnda 
avgränsningar hade varit till hjälp även vid sökningarna i databasen PubMed om de hade 
funnits tillgängliga. Avsaknaden av dito innebar att författarna fick uppsöka hemsidan där 
den vetenskapliga artikeln publicerats för att finna informationen om att forskarna uppfyllt 
kraven på etik och vetenskap. 
  
Kvalitetsgranskningen genomfördes genom att författarna noggrant läste respektive 
metodavsnitt samt syftet i varje vetenskaplig artikel som inkluderats i litteraturöversikten. 
Författarna upplevde vissa svårigheter med tolkningen av Sophiahemmet Högskolas 
kvalitetsgranskningsprotokoll (Bilaga A), vilket kan ses som en svaghet, som exempelvis 
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“stort bortfall” vad innebar det? Författarna ansåg därmed att risken för godtycklighet i 
kvalitetsgranskningen förelåg. För att minska denna risk diskuterade författarna innehållet 
och kom fram till en gemensam definition för vad stort bortfall innebar. Svagheten med 
kvalitetsgranskningsprotokollets utformning var generell genom att kvalitetsgranskningen 
blev godtycklig, eftersom nivån bestämdes av författarna, vilket innebar att risken förelåg 
att andra författare hade bedömt, samma vetenskaplig artikel, till en annan nivå.  
  
De inkluderade vetenskapliga artiklarna hade sammantaget en design av varierande 
karaktär där sex stycken var kvalitativa, tre stycken kvantitativa och resterande nio hade 
genomfört jämförelsestudier. Författarna till litteraturöversikten bedömde att variationen 
av olika designer styrkte resultatet genom ökad tillförlitlighet. Motsatsen hade möjligen 
inneburit att resultatet blivit onyanserat vilket kan ses som en svaghet. Sammantaget 
innebar det att analyseringen av resultatet i de vetenskapliga artiklarna, bestod dels av 
statistiskt analyserade data och kvalitativa data gällande patientens grad av delaktighet och 
nivå av oro preoperativt. All data pekade på vilka omvårdnadsinterventioner som hade 
effekt. Det innebar att analysen av de vetenskapliga artiklarnas resultat bestod av både 
deskriptiva och induktiva data vilket författarna till litteraturöversikten ansåg styrka 
tillförlitligheten av resultatet i denna litteraturöversikt. 
  
Författarna till de inkluderade vetenskapliga artiklarna har använts sig av olika 
mätinstrument för att undersöka graden av patientens delaktighet och oro preoperativt samt 
vilka omvårdnadsinterventioner som eventuellt påverkat dito. I några av de kvantitativa 
studierna har forskarna mätt patienternas oro preoperativt genom att patienterna fått skatta 
dito enligt ett numeriskt värde som sedan förts in i statiska analysprogram. Mätningen 
genomfördes både pre- och postoperativt för att se om omvårdnadsinterventionerna hade 
någon effekt. Författarna till litteraturöversikten såg numeriska mätinstrument som en 
möjlig svaghet då godtycklighet föreligger genom att oro är en subjektiv upplevelse vilket 
kunde påverkat reliabiliteten i resultatet. Ett mätinstrument som gav ett säkrare resultat 
användes i Colin et al. (2015) där forskarna räknat antal gånger som sjuksköterskan använt 
sig av ett visst utbildningsmaterial och sedan kodat utfallet för vidare analys. I de 
kvalitativa studierna har intervjuerna spelats in och sedan transkriberats för identifiering av 
teman eller bärande meningar alternativt att svaren kodats för statistisk analys. I några av 
studierna har forskarna mätt effekten av omvårdnadsinterventionerna genom att jämföra 
två olika patientgrupper där den ena gruppen erhållit traditionell preoperativ information 
och den andra gruppen har fått antingen en klassrumsbaserad utbildning om ingreppet eller 
längre tid vid informationstillfället, DVD-film som informationsmaterial, 
informationsfolder, telefonsamtal som komplement till traditionell preoperativ information. 
Fördelen med att de inkluderade vetenskapliga artiklarna innefattade både kvalitativ och 
kvantitativa metoder innebar att trovärdigheten och kunskapen ökade. Däremot kan, enligt 
Borglin (2017), en kombination av två forskningsmetoder vara utmanande och bör endast 
genomföras när det finns klar och tydlig anledning. Författarnas slutsats var i linje med 
Borglin (2017), att resultatet i litteraturöversikten stärkts, då datainsamlingen och dess 
mätinstrument genomförts med olika metoder med undantag för numeriska mätinstrument 
för subjektiva upplevelser.  
  
En förutsättning för att inkludera vetenskapliga artiklar i litteraturöversikten var att de 
genomgått etisk granskning där respondenterna i forskarnas undersökning delgivit 
informerat samtycke (Helgesson, 2015). Ett mått på att de vetenskapliga artiklarna i 
litteraturöversikten uppfyller kraven på etisk granskning är peer-reviewed. Författarna till 
litteraturöversikten har därför endast inkluderat vetenskapliga artiklar som var peer-
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reviewed. För att minska risken för plagiat av någon annans arbete, har det inkluderade 
materialet formulerats om och författarna har följt Helgesson (2015) etiska forskningssed 
och återgett resultatet i de vetenskapliga artiklarna på ett korrekt sätt med oklanderlig 
källhänvisning. Svagheter med en icke systematisk litteraturöversikt enligt Rosén (2017) är 
att resultatet kan bli skevt och inte beskriva verkliga förhållanden, då författarna enbart valt 
ut vetenskapliga artiklarna som uppfyller syftet. Begränsningen i litteraturöversikten var 
tidsutrymmet för sökningen av de vetenskapliga artiklarna, det hade varit intressant att få 
genomföra en systematisk litteraturöversikt, vilket inneburit en granskning av samtliga 
artiklar i ämnet som kunde resulterat i ett trovärdigt och mer explicit resultat, gällande 
effektiva omvårdnadsinterventioner, för att öka delaktigheten hos patienten preoperativt. 
 
Sökningen och urvalet, i litteraturöversikten, resulterade i vetenskapliga artiklar från 13 
olika länder på fem olika kontinenter där 13 stycken av dem härstammar från Europa, 
Nordamerika och Australien. Författarna till litteraturöversikten ansåg att patienterna i 
dessa länder hade liknande förutsättningar och förfarande gällande elektiv kirurgi vilket är 
överförbart till den svenska sjukvården. De övriga fem inkluderade vetenskapliga 
artiklarna skrevs av forskare i Asien och Sydamerika vilket innebar att det, enligt 
författarna, fanns fler parametrar att ta hänsyn till gällande deras hälso- och 
sjukvårdssystem. Dessa parametrar var bland annat sämre levnadsförhållanden, sämre 
hälsolitteracitet och större tilltro till andliga ting, vilka ansågs ej jämförbara med den 
svenska hälso- och sjukvården.  
  
Författarna ansåg att resultatet i litteraturöversikten gick att generalisera utifrån 
perspektivet, att alla patienter är mänskliga varelser, och därmed kan de uppleva oro 
(Sigdel, 2015). Denna känsla betraktades, av författarna, som gränslös i kontexten av 
patienter som planerat genomgå kirurgisk behandling. I perspektivet att det kunde finnas 
skillnader, i hur människor i olika länder upplevde relationen till sjuksköterskan, gjorde att 
resultatet inte var generaliserbart. Förklaringen kunde vara auktoritetskulturen där 
patienten gör exakt det som sjuksköterskan förmedlar utan att ifrågasätta oavsett vilka 
behov eller känslor som upplevs. Då 13 av de 18 inkluderade vetenskapliga artiklar i 
litteraturöversikten var publicerade i länder, som eventuellt kunde likna det svenska hälso-
och sjukvårdssystemet, ansåg författarna, att resultatet kunde med viss försiktighet 
generaliseras till den svenska hälso- och sjukvårdens preoperativa process. Önskvärt, enligt 
författarna, hade varit att få genomföra en kvalitativ studie inom den svenska slutenvården 
och där intervjuat patienter pre- och postoperativt gällande de omvårdnadsinterventioner 
som, enligt patienterna, ökade delaktighet samt minskade oron inför deras kirurgiska 
ingrepp. 
 
Slutsats 

Författarnas slutsats av resultatet är att sjuksköterskan med fördel kan anamma 
personcentrerad omvårdnad genom ett individanpassat bemötande och ge tydlig och 
individanpassad information till patienterna preoperativt. Det är de 
omvårdnadsinterventioner som visar vara mest effektiva ur patientens perspektiv. Att som 
sjuksköterska skapa en relation med patienten utifrån patientberättelsen och där identifiera 
patientens omvårdnadsbehov gällande grad och innehåll av information inför det kirurgiska 
ingreppet kan vara nyckeln till ökad delaktighet. Resultatet i litteraturöversikten är 
generaliserbart på så sätt att det fyller en funktion genom att noggrann planering, 
teamarbete och feedback från patienter kan leda till framgångsrik implementering av ett 
preoperativt utbildningsprogram. Det kan i sin tur leda till en värdefull möjlighet till 
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undervisning för personal och en uppskattad erfarenhet av patienter och deras anhöriga för 
ökad delaktighet preoperativt. 
 
Fortsatta studier   

Denna litteraturöversikt åskådliggjorde hur omvårdnadsinterventioner kan öka 
delaktigheten hos patienter preoperativt, där ett personcentrerat förhållningssätt i 
kombination med adekvat information och patientutbildning var effektivast. En 
omvårdnadsintervention som inte nämnts eller undersökts och som hade varit intressant: 
Har anhöriga och närståendes sällskap någon effekt på patientens grad av delaktighet 
preoperativt? Då väntan på det kirurgiska ingreppet kan vara oerhört påfrestande, och 
många tankar hinner passera, vilket kan innebära att anhörigas närvaro påverkar patienten i 
någon riktning. Författarna har ej heller funnit någon specifik forskning om effektiva 
omvårdnadsinterventioner för patienter med kognitiv funktionsnedsättning som skall 
genomgå kirurgisk behandling. Även vidare forskning på preoperativa 
omvårdnadsinterventioner som musik och massage för att se om det har någon effekt på 
patientens grad av delaktighet och oro hade varit intressant. Av den anledningen finns det, 
enligt författarna, utrymme för vidare forskning om effektiva omvårdnadsinterventioner i 
den preoperativa fasen.  
 
Klinisk tillämpbarhet   

Resultatet i litteraturöversikten påvisar vilken information, hur informationen delges samt 
graden av information är avgörande för hur patienten upplever, känner och är delaktiga 
preoperativt. I det moderna samhället år 2020 är information lättillgängligt via Internet 
som bidrar med ett stort utbud av information om hur kirurgiska ingrepp går till och vad 
det innebär. När patienten väl befinner sig på den kirurgiska avdelningen visar resultatet, i 
de vetenskapliga artiklarna, på att sjuksköterskans information är relevant för patienten 
oavsett tidigare kunskap. Därmed kan resultatet i denna litteraturöversikt bidra med ökad 
förståelse för hur sjuksköterskan kan förhålla sig till patienter som ska genomgå en 
kirurgisk behandling. Genom individanpassat bemötande och därmed fråga patienten, vilka 
individuella behov hen har preoperativt gällande grad och innehåll av information och 
omvårdnad. I personcentrerad omvårdnad ingår att förhindra informationsdiskreptans 
mellan vad som förmedlas innan en patient kommer till avdelningen och den information 
och åtgärder som patienten får på avdelningen. Det innebär att sjuksköterskan bör vara 
noggrann med att förmedla det som patienten redan fått förmedlat, om den perioperativa 
processen, för att minska risken för att patienten blir orolig av eventuell tvetydig 
information.  
  
Genom individanpassad information till patienten preoperativt och ett individanpassat 
bemötande, för att öka delaktigheten samt minska oron, kan vårdtiden minskas 
postoperativt. Detta medför att hälso-och sjukvården kan behandla fler patienter kirurgiskt 
och därmed minska operationsköerna i samhället. På sikt innebär det ett mer hållbart 
samhälle genom att patienternas rehabilitering förkortas och att de därmed i allt snabbare 
takt blir arbetsföra igen. 
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Författarna Christina Höggren och Hampus Johansson har i lika stor omfattning bidragit 
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I 

BILAGA A 

Kvalitetsgranskningsmall 
Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  
Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 
 I = Hög kvalitet II = 

Medel 
III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 
controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 
jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 
multicenterstudie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt stort 
för att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 
metoder. 

 
 
 

* 

Randomiserad studie med  få deltagare och/eller för många delstudier, vilket 
ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal deltagare, otillräckligt 
beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 
trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 
mellan kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 
beskrivning av protokoll, material och metoder 
inklusive behandlingsteknik. Antalet deltagare 
tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 
Adekvata statistiska metoder. 

 
 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 
utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 
deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 
* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 
material som relateras till något som redan har 
inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara 
frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd 
studie med adekvat beskrivning av protokoll, 
material och metoder.  

 
* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 
där avsikten är att studera fenomen eller tolka 
mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 
utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara att 
utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 
(teorier och modeller). 
 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 
Välbeskriven urvalsprocess, datainsamlingsmetod, 
transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 
tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen 
mellan data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 
 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är otillräckligt 
beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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BILAGA B 
Matris över inkluderade artiklar 

Författare 
År  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Aasa, A., 
Hovbäck, M., 
& Berterö, C. 
2013 
Sverige 

The importance of 
preoperative 
information for 
patient 
participation in 
colorectal surgery 
care 

Syftet med denna studie var 
att identifiera och beskriva 
patienters upplevelse av en 
ERAS-konversation med 
sjuksköterskan och 
identifiera patienternas 
delaktighet i sin egenvård.  

Design: Kvalitativ studie.  
 
Urval: Patienter inbokade för 
kollorektalkirurgi.  
 
Datainsamling: Kvalitativ 
interjuver med intervjuguide.  
 
Analys: Analys av 
transkriberade intervjuer för att 
finna teman och vad 
intervjupersonerna tyckte om 
interventionen.  
 

30 
(19) 
 
 
 

Patienterna upplevde sig mer sedda, bekräftade och 
omhändertagna preoperativt när de hade träffade en 
sjuksköterska och pratade om ingreppet, än om de 
skulle ha fått informationsmaterial hemskickat. 
Patienterna kände sig mer säkra inför kirurgin när 
de hade fått sett lokalerna inför kirurgin samt fått 
mer information om vad kirurgin innebar och 
kunde ställa mer välinformerade frågor om den. 
Konversationen gjorde att patienterna känner större 
tillit till sjukhuspersonalen och kände att de hade 
mer kontroll över situationen. 

K  
II 

Arakelian, E., 
Laurssen, E., 
& Öster, C. 
2018  
Sverige 
 
 

Older patients 
worries in 
connection with 
general anesthesia 
and surgery – a 
qualitative study. 
 

Syftet med studien var att 
undersöka vad patienter 
som ska genomgå en 
tjocktarmsoperation oroade 
sig för i samband med 
operationen samt vad 
sjuksköterskan kan göra för 
att minska denna oro.   

Design: Kvalitativa intervjuer 
Urval: Patienter med tumörer 
som hade planerad kirurgi.  
Datainsamling: 
Semistrukturerade intevjuer.  
Analys: Analys av 
transkriberad text i fyra steg.  
 

18 
(15) 

Sjuksköterskan kunde minska oron hos patienterna 
genom att erbjuda fysisk kontakt, vara lugn och 
kompetent i mötet med patienten, visa empati och 
vara finkänslig samtidigt samt inte vara pjoskig. 
Vidare skulle sjuksköterskan vara vänlig, vara 
kontaktsökande och bygga tillit samt låta patienten 
tala om sin oro och till sist skulle sjuksköterskan ge 
information steg för steg. 

K 
1 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet. 
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Matris över inkluderade artiklar 
Författare 

År  
Land  

Titel Syfte Metod  Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Ascari, R. A., 
Neiss, M., 
Sartori, A. 
A., Martins 
da Silva, O., 
Ascari, T. A., 
& Galli, K. 
S. B. 
2013 
Brasilien 
 
 

Perceptions of surgical 
patients during 
preoperative period 
concerning nursing care.  
 

Syftet var att beskriva vad 
patienter som skulle 
genomgå en kirurgisk 
behandling upplevde i den 
preoperativa perioden i 
relation till sjuksköterskan. 
Syftet var även att identifiera 
vilka känslor som dessa 
patienter hade under perioden 
samt hur de ställde sig till 
den omvårdnad de fick av 
sjuksköterskan.  
 

Design: Kvalitativ 
studie 
Urval: Patienter 
inbokade för 
kirurgisk 
behandling.  
Datainsamling: 
Inspelade och 
transkriberade 
semistrukturerade 
intervjuer.  
Analys: 
Innehållsanalys 

 6 
(0) 
 

De känslor och upplevelser som identifierades 
preoperativt var trygghet, otrygghet, rädsla och 
nervositet. Efter analys såg forskarna fyra tydliga 
kategorier: Vetskap/kunskap om sitt eget kirurgiska 
ingrepp och dess process, sjuksköterskans omvårdnad, 
känslor preoperativt och vad sjuksköterskan gjorde för 
att lindra dessa känslor i den preoperativa perioden. Det 
sistnämnda fick uttrycka vilken typ av omvårdnad de 
saknade vilket var information från sjuksköterskan om 
vad som kommer att hända under den kirurgiska 
processen och då med utförliga förklaringar vilket hade 
gjort dem mer avslappnade och trygga. 

K 
III 

 

Bayram, J. 
M., Lawson, 
G. M., & 
Hamilton, D. 
F.  
2019 
Skottland 
 

The impact of a 
preopertive information 
leaflet on expectation 
management, satisfaction 
and patient outcomes in 
patients undergoing knee 
arthroscopy.  
 

Syftet med denna studie var 
att utvärdera om en 
informationsfolder som 
komplement till kirurgisk 
konsultation för en total 
knäledsoperation påverkade 
känslorna av preoperativ 
involvering, förväntningar 
och tillfredsställelse.  
 

Design: 
Retrospektiv cohort 
studie. 
Urval: Patienter 
inbokade för 
knäartroskopi. 
Datainsamling: 
Enkät insamlad via 
telefon.  
Analys: Statistisk 
analys av det 
insamlade materialet 
i SPSS 23.0.  
  

55 
(121) 

Patienter som fick en informationsfolder som 
komplement, till det normala förfarandet vid 
konsultation om kirurgin, upplevde att de var mer 
delaktiga i beslutet att genomföra kirurgin. 
Informationsfoldern hade ingen effekt på patienternas 
förväntningar preoperativt.  

CCT 
II 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet. 
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Matris över inkluderade artiklar 
Författare 

År  
Land 

Titel Syfte Metod  Delta
gare 
(bortf
all) 

Resultat Typ 
Kvali

tet 

Collin, C., 
Bellas, N., 
Haddock, 
P., & 
Wagner, J.  
2015 
USA 
 

Pre-operative 
education 
classes prior to 
robotic 
prostatectomy 
benefit both 
patients and 
clinicians. 
 
 

Syftet var dels att förbättra patienternas 
tillgång till information om hur ingreppet 
skulle gå till samt att minska behovet 
upprepningar av informationen till patienter 
som sökte kontakt med avdelningen innan 
kirurgin och därmed minska antalet inkomna 
telefonsamtal om preoperativa frågor samt 
lindra oro. Forskarna skapade ett 
klassrumsbaserat utbildningsprogram för 
patienter där sjuksköterskorna proaktivt 
informerade patienterna om den kirurgiska 
behandlingen samt lindra deras oro/rädsla 
och reda ut alla frågetecken preoperativt.  

Design: Icke-kontrollerad 
studie. Utbildningsprogram.  
Urval: Patienter som var 
inbokade för kirurgisk 
behandling. 
Datainsamling: Intervjuer.  
Analys: Inkommande samtal 
till kliniken som kodades 
efter vilka frågor som kom 
fram i dem.  

192 
(69) 
 
 

Det var ingen skillnad i antal inkommande samtal 7-12 
dagar postoperativt oavsett om du deltagit i studien 
eller inte gällande samtal som handlade om läkemedel 
eller komplikationer däremot var antalet samtal som 
var uppmuntringsrelaterade fler från de patienter som 
INTE deltog i utbildningsprogrammet preoperativt. Vid 
kontroll av inkommande samtal över tid oavsett typ av 
fråga så visade resultatet på att de som deltagit i 
studien (klassrummet) ringde färre samtal jämfört med 
de som inte deltagit i studien. 
 

P  
II 
 

Cooke, M., 
Walker, 
R., Aitken, 
L. M., 
Freeman, 
A., Pavey, 
S., & 
Cantrill, R. 
2016 
Australien  

Pre-operative 
self-efficacy 
education vs. 
Usual care for 
patients 
undergoing joint 
replacement 
surgery: a pilot 
randomised 
controlled trial. 

Syftet med denna pilotstudie var att se om en 
utbildningsintervention kunde förbättra och 
effektivisera egenvården hos patienter som 
bytt ut en höft- eller knä och därefter 
utvärdera om och vilken effekt den hade. 

Design: Kvantitativ 
enkelblindad studie. 
Urval: patienter inbokade 
för knä- eller höftkirurgi. 
Datainsamling: 
Telefonintervjuer, med 
frågeformulär. 
Analys: Frågorna kodades 
numeriskt och analys av den 
numeriska datan kördes i 
SPSS 22.0. 

 82 
(8) 

Resultatet visade ingen skillnad mellan grupperna 
gällande upplevd oro, självförmåga vid utskrivning och 
sex veckor efter utskrivning. Alla deltagarna uppgav att 
de kunde hantera smärtan postoperativt. Forskarna 
kommer fram till att just denna intervention inte hade 
någon större påverkan pre-eller postoperativt för 
patienterna men om DVD-filmen även inkluderade 
information och strategier om hur patienten hanterar 
och främjar sin självförmåga.  

RCT 
I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet. 

 
 
 



V 

Matris över inkluderade artiklar 
Författare 

År 
Land  

Titel Syfte Metod  Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Heilmann, 
C., Stotz, U., 
Burbaum, 
C., 
Feuchtinger, 
J., Leonhart, 
R., Siepe, 
M., 
Beyersdorf, 
F., & 
Fritzsche, K. 
2016  
Tyskland.  

Short-term 
intervention to 
reduce anxiety 
before coronary 
artery bypass 
surgery – a 
randomised 
controlled trial.  
 
 

Syftet med denna studie var 
att utvärdera en intervention 
med individanpassad 
information och känslomässigt 
stöd för patienter som skulle 
genomgå koronar bypass.  

Design: Randomiserad 
kontrollerad studie. 
Urval: Patienter inbokade för 
kornar bypass.  
Datainsamling: Två olika 
enkäter samt VAS.  
Analys: SPSS 21.0 användes 
för att analysera datan från 
enkäterna och VAS 
mätningarna.  

253 
(61) 

Interventionen med känslomässigt stöd och 
individanpassad information gav en större minskning 
av oro än det ordinarie tillvägagångssättet inför 
kirurgin. Detta gällde före ingreppet och fem dagar 
efter ingreppet. Interventions- och kontrollgruppen 
visade ingen skillnad i hur länge de stannade på 
sjukhuset.  

RCT 
I. 
 

Johansson, 
K., 
Katajisto, J., 
& Salanterä, 
S.  
2010 
Finland 
 

Pre-admission 
education in 
surgical 
rheumatology 
nursing: towards 
greater patient 
empowerment 
 

Syftet med denna studie var 
att jämföra två 
utbildningsinsatser (två 
grupper) och hur väl 
insatserna hade förbättrat 
deras kunskap samt hur länge 
de stannade på sjukhuset efter 
kirurgi. 

Design: Kvasiexperimentell 
studie med pre-postdesign. 
Urval: Remitterade för 
kirurgi.  
Datainsamling: Två olika 
enkäter samt verbalt frågade 
frågor.  
Analys: Analys av datan från 
enkäterna gjordes i SPSS 12.0. 

70  
(11) 
 

Den grupp som fick både informationsmaterialet och 
telefonsamtalet upplevde att de hade en större makt 
över sin situation i förhållande till kirurgin, de 
upplevde att de kunde påverka fler aspekter av 
förfarandet samt upplevde att de fick mer stöd för sin 
oro i relation till kirurgin, jämfört med de som bara 
fick informationsmaterialet.   

CCT 
II 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Matris över inkluderade artiklar 
Författare 

År  
Land  

 

Titel Syfte Metod  Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Kalogianni, A., 
Almpani, P., 
Vasttardis, L., 
Baltopoulos, G., 
Charitos, C., & 
Brokalaki, H. 
2016  
Grekland 
 

Can nurse-led 
preoperative 
education 
reduce 
anxiety and 
postoperative 
complications 
of patients 
undergoing 
cardiac 
surgery? 
 

Syftet var att utvärdera 
effektiviteten av en 
sjuksköterskeledd 
preoperativ utbildning på 
oro och komplikationer hos 
patienter som genomgick 
elektiv hjärtkirurgi. Syftet 
var också att undersöka 
utbildningens effekt på 
längden på sjukhusvistelsen 
och frekvensen av 
återinläggning.  

Design: Kvantitativ studie 
Urval: Inbokade för 
elektiv hjärtkirurgi.  
Datainsamling: 
Frågeformulär.  
Analys: Statistisk 
regressionsanalys med 
SPSS 19.0.  

395  
(1464) 

Den preoperativa utbildningsinsatsen minskade oro pre- och 
postoperativt för patienterna som genomgick hjärtkirurgi 
jämfört med kontrollgruppen 
 

RCT 
I 
 

King, J., 
Chamberland, P., 
Rawji, A., Ager, 
A., Leger, R., 
Michels, R., 
Poitras, R., 
Skelton, D., & 
Warren, M.  
2014 
Kanada 
 

Patient 
educational 
needs of 
patients 
undergoing 
surgery for 
lung cancer.  
 

Syftet med denna studie var 
att förstå vilken information, 
för patienter som genomgick 
lungkirurgi, behövde inför 
och efter kirurgin jämfört 
med den befintliga 
information som hälso-och 
sjukvårdspersonal erbjöd 
generellt. 
 
 

Design: kvalitativ studie. 
Urval: Patienter 
remitterade för kirurgisk 
behandling av lungcancer.  
Datainsamling: 
Intervjuer, både via telefon 
och ansikte mot ansikte.  
Analys: Materialet 
analyserades för att hitta 
teman som patienterna 
pratade om.  

21  
(0) 
 

Resultatet visade på vikten av att informationen som ges till 
patienten preoperativt måste uppfattas som relevant för 
patienten vilket ställer krav på hälso-och 
sjukvårdspersonalens sätt att kommunicera med patienten. 
Kommunikationen bör vara personcentrerad genom att 
kunna förklara och delge information med olika metoder 
(bilder, enklare språk) och täcka alla områden men 
samtidigt ska det ske på patientens villkor och endast 
upprepa den information (personalens perspektiv) som 
verkligen är viktigt för patienten att veta.  

K 
II  
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Matris över inkluderade artiklar 
Författare 

År  
Land 

Titel Syfte Metod 
  

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Medina-Garzón, 
M. 
2019 
Colombia.  

Effectiveness of a 
Nursing Intervention 
to Diminish 
Preoperative Anxiety 
in Patients 
Programmed for 
Knee Replacement 
Surgery: Preventive 
Controlled and 
Randomized Clinical 
Trial 
 

Syftet var att undersöka 
effektiviteten av 
motiverande samtal som 
omvårdnadsintervention 
gällande ängslan och oro 
hos patienter som skulle 
genomgå knäkirurgi.   

Design: RCT  
Urval:.Patienter som 
skulle genomgå 
knäkirurgi som var 
mellan 50-75 år gamla.  
Datainsamling:.Två 
enkäter.  
Analys: Student’s t-test 
och ANOVA analys.   

56 
(140) 

Efter att interventionsgruppen hade fått de motiverande 
samtalen var deras oro, inför det kirurgiska ingreppet, 
mindre än för de patienter som inte hade fått det 
motiverande samtalet.  

RCT  
II 

Pereira, L., 
Figueiredo-Braga, 
M., & Carvalho, I. 
P.  
2016 
Portugal 

Preoperative anxiety 
in ambulatory 
surgery: the impact of 
an empathic patient-
centered approach on 
physiological and 
clinical outcomes 

Syftet med denna studie var 
att utvärdera effekten av 
empatisk patientcentrerad 
intervention preoperativt på 
oro i den preoperativa fasen 
och på återhämtningen efter 
kirurgin hos patienter som 
genomgick dagkirurgi.  

Design: Klinskt 
kontrollerad studie.  
Urval: Inbokade 
patienter för dagkirurgi. 
Datainsamling: Enkät 
och 
journalanteckningar. 
Analys: Statistiska 
regressioner via PASW. 

104 
(0) 
 
 

Interventionsgruppen visade en större minskning av oro 
än kontrollgruppen innan det kirurgiska ingreppet skulle 
genomföras. Interventionsgruppen visade även att de 
hade en större tillfredsställelse med den information som 
de hade fått preoperativt. Vidare hade 
interventionsgruppen en bättre fysisk återhämtning efter 
ingreppet.  

CCT 
II 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Matris över inkluderade artiklar 
Författare 

År 
Land  

 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Pettersson, M. 
E., Öhlen, J., 
Friberg, F., 
Hyden, L-C., & 
Carlsson, E. 
2017 
Sverige 
 
 

Topics and structure in 
preopertive nursing 
consultations with 
patients undergoing 
colorectal cancer 
surgery. 
 

Syftet med denna 
studie var att 
beskriva ämnen, 
struktur och 
dokumentationen i 
preoperativ 
omvårdnads 
konsultationer med 
patienter som 
genomgick kirurgi 
på grund av 
tjocktarmscancer.  

Design: Utforskande intervjuer. 
Urval: Patienter inbokade för 
tjocktarmscancerskirugi.  
Datainsamling: Transkriberade 
inspelade intervjuer.  
Analys: Analys i fem olika steg 
av transkriberingen för att hitta 
teman som patienterna pratar 
om.  

7 
(0) 
 
 

De kom fram till att när sjuksköterskan ställde stängda 
frågor så hindrade det att samtalet flöt på och att patient-
delaktigheten minskade. I de fall där patienterna berörde 
ämnen som de ville prata om i intervjuerna så tog de upp 
stor av tiden, i jämförelse med tiden som samtalet tog 
när endast de ämnen som sjuksköterskan frågade om vid 
stängda frågor.  

P 
II 
 

Pettersson, M. 
E., Öhlen, J., 
Friberg, F., 
Hyden, L-C. 
Wallengren, C., 
Sarenmalm, E. 
K., & Carlsson, 
E.  
2018 
Sverige 

Prepared for surgery – 
communication in 
nurses preoperative 
consultations with 
patients undergoing 
surgery for colorectal 
cancer after a person-
centred intervention 

Syftet med denna 
studie var att 
beskriva 
kommunikationen 
efter en 
personcentrerad 
konsultation med 
sjuksköterskan för 
patienter som 
genomgick kirurgi 
för cancer i 
tjocktarmen.  

Design: Kvantitativ och 
kvalitativ baserad på 18 
intervjuer. 
Urval: Bokade för kirurgiska 
ingrepp.  
Datainsamling: Inspelning och 
transkribering av intervjuer. 
Analys: Analys av materialet 
gällande innehåll, vilka ämnen 
som togs upp samt hur många 
gånger de olika ämnena togs 
upp.  

18 
(0) 

De patienter som hade en kommunikation med 
sjuksköterskan som var personcentrerad visade en större 
förståelse för och upplevelse av det kirurgiska ingreppet, 
än patienter som sjuksköterskan bara talade till. De 
patienter som hade läst det utbildningsmaterial som 
delades ut innan intervjun visade en större förståelse för 
ingreppet och sjukdomstillståndet och de samtalen gav 
djupare diskussioner om vad som skulle ske.  

K 
I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Matris över inkluderade artiklar 
Författare 

År  
Land 

Titel Syfte Metod 
  

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Pinar, G., 
Kurt, A., & 
Gungor, T. 
2011 
Turkiet 
 

The efficacy of 
preoperative instruction 
in reducing anxiety 
following 
gyneoncological 
surgery: a case control 
study. 
 

 Syftet med denna 
studie var att undersöka 
effekten av 
preoperativa 
interventioner gällande 
oro efter gynekologisk 
kirurgi.  
 
 
 

Design: Kvasiexperimentell 
studie med en försöksgrupp 
och en kontrollgrupp. 
Urval: Patienter 
diagnostiserade med 
avancerad cancer, som ännu 
ej fått någon behandling. 
Datainsamling: Två olika 
enkäter, som fylldes i under 
intervju ansikte mot ansikte. 
Analys: Svaren på 
enkäterna analyserades i 
SPSS. 

120 
(0) 

Preoperativt gav inte interventionen någon skillnad gällande 
oro i jämförelse med kontrollgruppen. Däremot påverkade 
interventionen försöksgruppen genom att oron minskade 
postoperativt relaterat till ökad kunskap.   

CCT 
II 
 

Sadati, L., 
Pazouki, A., 
Mehdizadeh, 
A., Shoar, S., 
Tamannaie, 
Z., & 
Chaichian, S. 
2013  
Iran 
 
 

Effect of preoperative 
nursing visits on 
preoperative anxiety and 
postoperative 
complications in 
candidates for 
laparoscopic 
cholecystectomy: a 
randomized clinical 
trial.  

Syftet var att undersöka 
effekterna av ett utökat 
informationsbesök hos 
sjuksköterskan 
preoperativt, på 
patienternas oro och 
postoperativa 
komplikationer, i 
samband med en 
kolecystektomi.  

Design: Semiexperimentell 
klinisk kontrollerad studie.  
Urval: Patienter som var 
inbokade för laproskopisk 
kolecystektomi. 
Datainsamling: 
Speilberger state-trait 
anxiety inventory.  
Analys: SPSS användes för 
att jämföra statistiskt 
säkerställa skillnader mellan 
grupperna.  

100 
(0) 
 

Patienterna som fick ett utökat besök hos sjuksköterskan 
preoperativt hade minskad oro.  
 
 

CCT 
II 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Matris över inkluderade artiklar 
Författare 

År  
Land 

 

Titel Syfte Metod 
  

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Sayin, Y., & 
Aksoy, G.  
2012 
Turkiet 
 
 

The nurses role in providing 
information to surgical 
patients and family members 
in Turkey: a descriptive 
study 
 
 

Syftet var att fastslå 
vilken information 
till patienterna och 
deras anhöriga, i 
samband med 
kirurgi, med vilken 
information som de 
värdesatte. Vidare 
var syftet att 
identifiera 
sjuksköterskans roll 
i delgivningen av 
informationen.  

Design: Icke-experimentell 
deskriptiv studie. 
Urval: Patienter inbokade 
för planerad kirurgi.  
Datainsamling: Tre olika 
enkäter, en för patienter, en 
för närstående och en för 
sjuksköterskorna.  
Analys: Svaren kodades för 
statistisk analys i SPSS 15.0. 

275 
(78) 
 
 

Patienterna och anhöriga i denna studie kände att 
sjuksköterskorna missade att ge dem den information 
som patienterna upplevde att de behövde. Typ av 
information som de kände att sjuksköterskan missade att 
ge dem var information om varför de ska fasta inför 
kirurgin, hur kirurgiprocessen skulle gå till, vad som 
skulle ske efter kirurgin, hur länge de förväntades stanna 
på sjukhuset samt hur patienterna skulle påverkas av 
kirurgin. Detta ledde till att patienterna och de anhöriga 
ställde fler frågor till läkarna än vad som var 
nödvändigt.   

P 
I 
 

Soever, L. J., 
MacKay, C., 
Saryeddine, 
T., Davies, 
A. M., 
Flannery, J. 
F., Jaglal, S. 
B., Levy, C., 
& 
Mahomed, 
N.  
2010 
Kanada 
 

Educational needs of patients 
undergoing total joint 
arthroplasty.  
 
 

Syftet var att 
identifiera specifika 
utbildningsbehov 
för patienter som 
genomgick total 
höft- och 
knäledsutbyte. 
 

Design: Kvalitativ 
semistrukturerad 
intervjustudie. 
Urval: Patienter som var 
inbokade för knä- eller 
höftkirurgi.  
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer. 
Analys: Transkribering och 
analys av intervjuer.  

15 
(7) 

Resultatet visade att Hälso- och sjukvårdspersonalen ska 
ge information av stort spann till patienterna. Det är 
viktigt att informationen finns tillgänglig för patienter 
och anhöriga under hela processen från det att patienten 
får reda på att det ska genomföras ett kirurgiskt ingrepp 
tills efter att ingreppet är genomfört.  
 

K 
I 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 


