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Sammanfattning  

Bakgrund: Sjuksköterskan har ett ansvar att informera patienter om deras vård men där forskning 
visar på att informationsöverföringen ibland brister. Patienten har rätt att få information enligt lag, 
där delad information även möjliggör för patienten att vara delaktig i vården och att information 
medför positiva effekter i utfallet av vården både före- och efter operation. Därför är det av vikt att 
belysa faktorer som påverkar den muntliga informationsöverföringen mellan sjuksköterska och 
patient. 
Syfte: Syftet är att belysa faktorer som påverkar informationsöverföringen från sjuksköterska till 
patient i en pre- och postoperativ vårdmiljö.  
Metod: Studien genomfördes som en integrerad litteraturöversikt. 
Resultat: 12 underkategorier identifierades med faktorer som påverkade informationsöverföringen. 
Dessa faktorer kategoriseras under tre huvudrubriker: faktorer hos sjuksköterskan, utomstående 
faktorer och faktorer hos patienten. 
Slutsats: Flera faktorer påverkar sjuksköterskans informationsöverföring till patienter, som i sin tur 
påverkar både mängden information patienten får och hur information ges. Resultatet visar att 
sjuksköterskor lägger stort ansvar på patienten att klargöra om informationen är tillräcklig eller inte. 
Vidare forskning behövs för att kartlägga sjuksköterskans ansvar i informationsöverföringen, men 
också prioritering av informationsöverföringen i omvårdnadsarbetet.  

Nyckelord: Ansvar, Informationsöverföring, Litteraturöversikt, Postoperativ vård, Preoperativ 
vård, Sjuksköterska-patient kommunikation 
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Inledning 
Sjuksköterskan har i och med sin legitimation ett ansvar att säkerställa kommunikation- och 

informationsöverföringen mellan sjuksköterska och patient (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Att sjuksköterskan delar information möjliggör för patienten att bli mer delaktig i vården som 

bedrivs (Katz, Jacobson, Veledar & Kripalani, 2007). Att patienten är delaktig är en förutsättning 

för att en personcentrerad vård ska kunna bedrivas (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], 2017). Trots vikten av information inkom 183 stycken anmälningar till Inspektionen för 

vård och omsorg år 2018 som gällde patienters upplevelse av informationsöverföring. 

Anmälningarna gällde de gånger informationen brustit och där patienter upplevde att de fått 

otillräcklig information om biverkningar, eftervård och komplikationer. Ett av områdena där 

informationsöverföringen brister är i den kirurgiska verksamheten (Inspektion för vård och omsorg, 

2019). I den kirurgiska verksamheten ges pre- och postoperativ information till patienter, där 

tidigare forskning visar på positiva effekter om informationsbehovet tillgodoses (Lithner & Zilling, 

2000; Gronnestad & Blystad, 2004) och även att patienternas inflytande i vården ökar 

(Socialstyrelsen, 2015). Därmed väcks frågan om vilka faktorer som påverkar 

informationsöverföringen, vilket har lett fram till studiens syfte som är att belysa faktorer som 

påverkar informationsöverföringen från sjuksköterska till patient i en pre- och postoperativ 

vårdmiljö.  Detta för att öka medvetenheten och förståelsen gällande dessa när information lämnas 

till patienter.  

Bakgrund  

Patientinformation 

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor är säker kommunikations- och 

informationsöverföring en viktig del av professionen (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Sjuksköterskan ansvarar över att informationen som lämnas till patienter är tillräcklig, korrekt och 

lämplig (International Council of Nurses, 2012).  Detta ansvar förtydligas även i Patientlagen (SFS 

2014:821) som beskriver hur patienter har rätt att få information om sitt hälsotillstånd, 

undersökningsmetoder, tidsförlopp samt hur ett förväntat vård- och behandlingsförlopp kan tänkas 

se ut (Patientlag [PL], SFS 2014:821). Detta informationskrav gäller även andra åtgärder inom 

omvårdnad (Socialdepartementet, 2013). Denna information ska dessutom anpassas efter 
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mottagarens erfarenhet, mognad, ålder, språk och individuella förutsättningar (PL, SFS 2014:821). 

Vård- och omsorgspersonal kan dessutom anpassa hur informationen lämnas till patienter i 

undervisningssyfte genom att använda muntliga, skriftliga eller visuella alternativ (Martin, 2017). 

Forskning tyder på att patienter uppskattar muntlig information högre än skriftlig, då de vill att 

informationen ska vara specifik och anpassad för dem (Pollock, Moghaddam, Cox, Wilson & 

Howard, 2011). Denna studie kommer därför att fokusera på den muntliga 

informationsöverföringen i mötet mellan sjuksköterska och patient. 

 

Att patienter får tillgång till information om sitt hälsotillstånd, behandling och vård är en viktig del 

i arbetet för ökad delaktighet för patienterna. Patienter är experter på sin egen upplevelse av hälsa 

och besitter bäst kunskap om dennes kropp och hälsotillstånd (Katz et al., 2007). Dock är patienten 

i vårdsammanhang beroende av vård- och omsorgspersonal då det är dem som besitter både 

kompetens och kunskap, men också resurser och möjlighet att ta besluten kring en patients hälsa. 

Att delge information till patienten är därför viktigt i arbetet att ge tillbaka makten till patienten 

(Socialstyrelsen, 2015), men också för att göra dem delaktiga i arbetet med deras hälsa (Gonçalves, 

Cerejo & Martins, 2017; Socialstyrelsen, 2015).  

 

Preoperativ- och postoperativ patientinformation 

Den pre- och postoperativa patientinformationen är den information som lämnas i vårdmiljön före 

och efter en operation. Detta innefattar tiden från när patienten skrivs in på en vårdavdelning, vilket 

kan vara dagen före ingreppet eller på operationsdagen, fram tills dess patienten återvänder till 

vårdavdelningen för eftervård och mobilisering (Järhult & Offenbartl, 2013). Patienten kan också få 

information redan en vecka eller några dagar innan inskrivningen. Informationen ges då antingen 

genom ett fysiskt möte, ett telefonsamtal eller genom ett gruppmöte med hela eller delar av det 

professionella teamet (Pearson, Richardson, Peels & Cairns, 2004). Annars börjar 

informationsöverföringen vid inskrivningen (von Vogelsang & Åkesdotter Gustafsson, 2018) och 

fortgår sedan genom hela vårdtillfället. Vidare kan sjukhusvistelsen delas upp i fyra perioder: före 

inskrivning, från inskrivning till operationen, operationen till utskrivningen och efter utskrivningen. 

En studie har visat att sjuksköterskan är närvarande vid första mötet på avdelningen, till 

inskrivningen, vistelsen på avdelningen, förberedelserna inför operationen samt återhämtningen på 

avdelningen, utskrivningen och återbesöket på avdelningen efter utskrivningen (Breemhaar, van 
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den Borne, & Mullen, 1996). Trots att pre- och postoperativa informationen ges av flera grupper 

inom vårdteamet spenderar sjuksköterskan mest tid med patienten och har då en avgörande roll 

gällande informationsöverföringen (Gonçalves et al., 2017). 

 

Den pre- och postoperativa vårdmiljön är en miljö där mycket information lämnas, vilket beror på 

att välinformerade patienterna bättre kan hantera olika situationer som uppstår (Gonçalves et al., 

2017). Information som lämnas under ett pre- och postoperativt vårdtillfälle är bland annat 

information om vilka preoperativa förberedelser som ska göras. Exempelvis rutiner kring 

operationsdusch, användandet av hud- och hårvårdsprodukter samt hur och om patienten ska 

behålla eventuella kommunikationshjälpmedel såsom hörapparat under operationen (von Vogelsang 

& Åkesdotter Gustafsson, 2018). Preoperativ information kan även innehålla information om vikten 

av tidig mobilisering efter operationen, andningsgymnastik och postoperativ smärtlindring (Järhult 

& Offenbartl, 2013). Beroende på vilken operation som genomförs kan patienter även ha behov av 

mer information av specifik karaktär. Exempelvis har patienter som återhämtar sig efter kirurgi för 

cancer beskrivit ett behov av postoperativ information som rör hur de kan känna igen och 

förebygga komplikationer (Galloway & Graydon, 1996; Galloway, Bubela, McKibbon, McCay, & 

Ross, 1993).  

 

Tidigare forskning har visat att patienter har ett stort behov av information gällande det ingrepp 

som ska utföras, vilka typer av smärtor eller komplikationer som kan uppstå och hur själva väntan 

på denna information kan upplevas stressande för patienter som ännu inte opererats. Den 

preoperativa informationen är särskilt viktigt hos de patienter som genomgår en operation för första 

gången. Om informationen upplevs tillräcklig blir patienterna tryggare och tilliten till 

vårdpersonalen ökar, detta förutsatt att information ges kontinuerligt under hela vårdtillfället. Detta 

behov av information återfinns även efter operation där patienter fortsatt har ett behov av 

information om olika symtom och smärta. Även information kring prognos och framtidsutsikter 

efterfrågas av patienter (Gronnestad & Blystad, 2004).  
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Patienters upplevelse av informationsöverföring 

Patientlagen upprättades år 2015 för att stärka patientens ställning inom hälso- och sjukvården. 

Lagen upprättades på grund av att regeringen ansåg att det saknades en lagstiftning som fokuserade 

på att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet genom bland annat tydligare 

krav på informationsöverföringen (Myndighet för vård- och omsorgsanalys, 2017). Myndigheten 

för vård- och omsorgsanalys har genom flera rapporter uppmärksammat Sveriges befolknings 

uppfattning av vården och hur deras behov av information tillgodoses. I en rapport från 2011 

uppgav patienter hur de bland annat inte fått information om eventuella biverkningar från 

läkemedel eller eventuella problem som kan uppstå på grund av sjukdomstillstånd eller pågående 

behandling (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2012). I en liknande rapport från 2014 

redovisar samma myndighet en studie där svenska patienters perspektiv jämfördes med 10 andra 

länder. I denna rapport angav svenska patienter att de i lägst utsträckning hade fått den information 

de behövde från vården gällande exempelvis behandling och läkemedel, jämfört med andra länder i 

studien (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2014).   

 

Denna problematik gällande att patienter upplever brister i informationsöverföringen återses i 

anmälningar patienter har gjort till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. År 2018 inkom det 

1263 stycken anmälningar som hade en direkt koppling till Patientlagen och dennes bestämmelser 

kring patienters rättigheter. Av dessa rörde 183 stycken patienters upplevelse av otillräcklig 

information från vård- och omsorgspersonal. Informationen som brustit rörde patienternas hälso- 

eller sjukdomstillstånd, men även informationen gällande biverkningar, komplikationer och 

eftervård. En av miljöerna som har pekats ut är den kirurgiska verksamheten (Inspektion för vård 

och omsorg, 2019).    

 

I direkt relation till den pre- och postoperativa informationen uppger patienter hur behovet av 

information inte alltid tillfredsställs. Patienter uppger bland annat hur de saknar information om hur 

återhämtningen kan se ut efter operationen och vad som är säkert för dem att göra, exempelvis vad 

de kunde förvänta sig fysiskt de närmaste dagarna efter operationen. Detta ledde till osäkerhet och 

begränsningar för patienten (Taylor & Norton, 2000). Detsamma gäller information angående 

smärtbehandling i den postoperativa fasen. Forskning visar att patienter som ska genomgå en 
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operation kan uppleva ångest och oro, känslor som direkt kan påverka operationen men även den 

postoperativa vården där patienten kan uppleva ökad smärta, illamående och en förlängd 

återhämtning (Nigussie, Belachew & Wolancho, 2014). Om patienten då är välinformerad och 

mentalt förberedd inför operationen hanterar de den postoperativa smärtan bättre (Järhult & 

Offenbartl, 2013). På så sätt leder information och undervisning till mindre ångestladdade patienter 

före och efter operation, men också att patienterna kommer att ha lättare för mobilisering och 

återhämtning (Lithner & Zilling, 2000). På så sätt ger information en bättre utgångspunkt för 

patienten, men trots att de uppger att de är nöjda med informationen de får kan de samtidigt uppleva 

brister. De upplever att information har lämnats men där de fortfarande har frågor som inte blivit 

besvarade, och där de finner det svårt att lyfta detta med vårdpersonal eftersom de trodde att de fick 

all information som vårdpersonalen ansåg att de behövde (Pollock et al., 2011).  

 

Teoretiskt ramverk  

Enligt en dualistiskt-realistisk tradition kan informationsöverföring ses som en sorts 

kommunikation, där kommunikation kan användas som ett redskap eller verktyg för att exempelvis 

informera patienter (Fredriksson, 2012). Informationen i sig är när ett meningsfullt innehåll 

överförs genom kommunikation till någon så denne får kännedom om en företeelse eller ett 

fenomen. Termen syftar på så sätt på det innehåll som överförs och blir ett resultat av detta 

meddelandet. Därmed är informationen beroende av hur mottagaren tar emot meddelandet, 

tolkningen och förståelsen av meddelandet samt användningen av meddelandet 

(Nationalencyklopedin, 2019).  

 

I och med att informationsöverföringen kan ses som en kommunikation gav detta stöd till det 

teoretiska ramverket, vilket är Shannon och Weavers teori “Mathematical Theory of 

Communication”. Deras kommunikationsmodell består av fem komponenter, en sändare, ett 

meddelande, en mottagare, två kanaler meddelandet skickas genom och en störning eller brus. Det 

första steget i modellen är när en informationskälla skapar ett meddelande, som sedan formas till 

signaler av en sändare. Dessa signaler leds fram till en mottagare genom en kanal, där signalen 

mottas och förs sedan till destinationen exempelvis en person för vilken meddelandet är ämnat för. 

Denna signalen kan påverkas av störningar eller brus, vilket gör att kommunikationen brister och 

att meddelandet som har skickats inte är identiskt med det som mottagaren mottar (Windahl & 
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McQuail, 1978). Med brus ingår allt ifrån ljud omkring såsom en knarrande stol eller brus på en 

telefonledning, till att tankar som tänks under tiden meddelandet framförs tar bort fokuset från 

meddelandet (Fiske, 1997).  

 

Genom att applicera modellen ”Mathematical Theory of Communication” på 

informationsöverföringen kan sjuksköterskan ses som sändaren och patienten som mottagare, en 

mottagare som uppger störningar i innehållet och sändningen av meddelandet. Det finns därmed ett 

brus som stör kommunikationen. Detta styrks av tidigare redovisad forskning där patienterna har ett 

behov av information och undervisning, men där de upplever brister i den information som lämnas 

till dem, något som har lett till IVO-anmälningar. För att kunna utföra ett förbättringsarbete och för 

att sjuksköterskorna ska kunna leva upp till informationsplikten behövs bruset identifieras. Detta 

ledde fram till studiens syfte att belysa faktorer som påverkar informationsöverföringen från 

sjuksköterska till patient. 

Syfte 
Syftet är att belysa faktorer som påverkar informationsöverföringen från sjuksköterska till patient i 

en pre- och postoperativ vårdmiljö.  

Metod  
För att svara på syftet kommer Whittemore och Knafls modell för integrerad litteraturöversikt att 

användas. Att använda sig av en integrerad litteraturöversikt möjliggör ett resultat som inkluderar 

forskning av både kvalitativ och kvantitativ natur, men också empirisk och teoretisk forskning som 

svarar på studiens syfte. Flera perspektiv kan då lyftas avseende ett specifikt fenomen, vilket bidrar 

till en mångdimensionell presentation (Whittemore & Knafl, 2005).   

 

Litteratursökning  

Whittemore och Knafl (2005) menar att en strukturerad och väldefinierad sökstrategi behövs för att 

sökningen ska vara neutral och undvika bias. För att detta ska uppnås ska sökningarna kunna 

redovisas gällande söktermerna, vilka databaser som användes, ytterligare sökstrategier samt 
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inklusions- och exklusionskriterierna i bedömningen av relevanta källor (Whittemore & Knafl, 

2005).  

 

I denna studies användes POR-modellen initialt för att begränsa och strukturera frågeställningen. 

Genom att definiera population, område och förväntat resultat för studien kunde de initiala 

sökkriterierna fastställas (Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2011). Populationen för denna studie rör 

sjuksköterskor som ger information till patienter, området är den pre-och postoperativa 

vårdavdelningen och där resultatet representerar de faktorer som kan komma att påverka denna 

informationsöverföring. Därefter arbetades synonyma sökterm fram genom svenska MeSH för att 

hitta begrepp som var av relevans för studien. Detta för att studien skulle få så hög sensitivitet som 

möjligt. Efter att de initiala söktermerna hade arbetats fram kontrollerades dessa mot Pubmed och 

CINAHLs ämnesordslista, för att hitta Major Headings och MeSH termer i respektive databas till 

söktermerna som även dessa svarade på syftet. Detta innebar att varje rubrik och term till varje 

Major Heading och MeSH term har kontrollerats och beslut har tagits för om de skulle inkluderas 

eller inte. För att vidare specificera sökningen användes de booelska sökoperatorerna OR och AND, 

där OR användes för att göra sökningen sensitiv och AND användes för att specificera sökningen 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011) (Se bilaga 1).  

 

Vidare formades resultatet utifrån inklusionskriterier och exklusionskriterier i enlighet med 

Whittemore & Knafl (2005). Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara peer-reviewed, men 

även innehålla ett etiskt övervägande eller ett godkännande från en etisk kommitté. Vidare skulle de 

artiklar som inkluderades vara skrivna på engelska eller svenska. Då syftet med studien ämnar 

undersöka informationsöverföringen från sjuksköterska till patient inkluderades artiklar där 

legitimerade sjuksköterskan var i fokus. Artiklarna skulle dessutom spegla informationsöverföring 

till patienter över 18 år och den muntliga informationsöverföringen i det direkta mötet mellan 

sjuksköterska och patient. Artiklarna exkluderades ifall de berörde informationsöverföring rörande 

E-hälsa eller andra tekniska lösningar. Även artiklar gällande dagkirurgi exkluderades då kontexten 

är för olik den på en avdelning samt artiklar som endast inkluderade specialistutbildade 

sjuksköterskor.  
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Antalet träffar med söktermerna och de booelska sökoperatorerna resulterade i 128 träffar i 

CINAHL och 196 i Pubmed. Efter att inklusionskriterierna peer-review användes i CINAHL och att 

artikeln antingen skulle vara skriven på svenska eller engelska resulterade i 108 träffar i CINAHL 

och 176 i Pubmed. Artiklarna lästes på titelnivå. I CINAHL var det 30 titlar som svarade på syftet 

och gick vidare till läsning på abstraktnivå. Av dessa var det 19 stycken som gav tillräckligt med 

indikation på ett resultat som skulle kunna svara på syftet, dessa lästes i heltext. Efter heltextläsning 

exkluderades artiklar som inte svarade på syftet eller innehöll exklusionskriterier. 8 artiklar gick 

vidare till kvalitetsgranskning och 8 st inkluderades i studien. Av de 176 artiklar som lästet på 

titelnivå i Pubmed var det 41 stycken som svarade på syftet samt inte innehöll exklusionskriterier, 

dessa lästes på abstraktnivå. Av dessa var det 26 stycken som lästes i heltext. 2 artiklar hade redan 

hittats i CINAHL, vilket gjorde att endast 2 stycken inkluderas i studien. Utöver sökningen i 

databaserna gjorde även författarna en manuell sökning i de utvalda artiklarnas referenslistor för att 

komplettera sökningen. Detta gjordes för att referenser i de utvalda artiklarna bedömdes vara 

relevanta för studien, vilket gjorde att dessa inkluderades (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Av 

denna manuella sökning framkom det 3 artiklar (se tabell 1). 

 



 10 

 
Tabell 1: Sammanfattning av sökningen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar identifierade genom  Artiklar som inhämtades efter 
databaserna PubMed och CINAHL  granskning av referenslistor 

(n = 108 + 176 = 284 )  (n = 3 ) 
    

 
 
 
 

    14 dubbletter exkluderas 
 
 
 
 
 

Lästa på titelnivå  
(n = 273 ) 

 

 
Artiklar exkluderade med anledning  

(n = 203 ) 
Svarade inte på studiens syfte 
Hade patientperspektiv 
Deltagare under 18 år 
Rörde E-hälsa 

 
 
 

Lästa på abstraktnivå  
(n =71 ) 

 
 

 
Artiklar exkluderade med anledning  

 

 
 
 
                                                                                                                                  Artiklar exkluderade med anledning  

(n = 32 ) 
 Svarade inte på syftet 
 Deltagare endast specialist 

sjuksköterskor 
 Patientperspektiv 
 Dagkirurgi-kontext 

 
 
 
 

Artiklar som inkluderades i litteraturöversikten  
(n = 13 ) 

  (n = 26 ) 
  Svarade inte på studiens syfte 
  Patientperspektiv 
  Anhörigperspektiv 
  Dagkirurgi-kontext 
    

    

Artiklar lästa i heltext   
(n = 45 )   
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Kvalitetsgranskning 

I enlighet med Whittemore & Knafls integrerade litteraturöversikt genomfördes en 

kvalitétsgranskning av artiklar innan det slutgiltliga urvalet konstaterades för denna studie  

(Whittemore & Knafl, 2005). Kvalitétsgranskningen genomfördes med Blekinge Tekniska 

Högskolas modifierade version av Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) granskningsmallar för 

kvalitativ forskning (se bilaga 2). Granskningsmallen bestod av 14 frågor som betygsattes med 

poäng.  Det sammanlagda poängantalet för varje granskning omvandlades till en procentsats som 

sedan jämfördes med en trestegs gradering: låg, medel och hög kvalité. Kvalitetsgranskningen av 

den kvantitativa forskningen genomfördes också med Blekinge tekniska högskolas modiferade 

granskningsmall, men även modifieringar av författarna. Tre frågor rörande blindning av forskare, 

vårdare och patienter uteslöts då de artiklar som valts ut inte berör forskning med blindning (se 

bilaga 3). Detta resulterade i 12 frågor och det sammanlagda poängantalet omvandlades återigen till 

en procentsats, som gav en viss kvalité på artikeln. Granskningarna genomfördes individuellt av 

författarna där resultatet sedan jämfördes och en diskussion fördes för att komma fram till en 

konsensus gällande bedömningen. En artikel kunde inte kvalitetsgranskas efter mallarna på grund 

av den var utformad som en clinical review och inte följde IMRAD-modellen. Författarna valde då 

att utföra en självvärdering (se bilaga 4). Denna artikeln fick i denna utvärdering låg kvalité. 

Författarna valde ändå att ta med artikeln då den ger en mer mångfacetterad bild av 

problemområdet, samt att i enlighet med den valda metoden ska all relevant litteratur om det valda 

ämnet inkluderas (Whittemore & Knafl, 2005). 

 
Tabell 2: Gradering av kvalité för inkluderade artiklar  

Procentindelning    Gradering  (n = 13)  

80–100%  Hög  8 st  

70–79 %   Medel 4 st  

60–69 %  Låg  1 st  

 

Dataanalys         

De valda artiklarna analyserades utifrån Whittemore och Knafls fyra steg: datareduktion, 

datadisplay, datajämförelse och tillsist slusats och verifikation (Whittemore & Knafl, 2005). 

 



 12 

I datareduktionen ska primärkällorna läsas och data ska extraheras samt organiseras i ett hanterbart 

system. För att få en överblick över materialet kan datan även infogas i en tabell eller matris 

(Whittemore & Knafl, 2005). Författarna läste primärkällorna och numrerade artiklarna 1–13. 

Artiklarna skrevs in i en artikelmatris där artiklarnas författarna/land/år, syfte, metod, 

urval/datainsamlingsmetod, genomförande/analys och resultat redovisades (se bilaga 5). Därefter 

togs textenheter ut från varje artikel och sammanställdes i en tabell. Varje textenhet fick ett 

nummer, exempelvis 1.1, 1.2, för att tydliggöra vilken texthet som tillhörde vilken artikel. Därefter 

översattes textenheterna till svenska. Detta arbetet utfördes av båda författarna och författarna förde 

kontinuerligt en dialog för att förstå innebörden av textenheterna och kontexten i dem. 

 

Nästa steg i analysen var datadisplay, där datan i tabellen ska sammanställas utifrån variabler och 

mönster. På så sätt ökas visualiseringen av datan för att kunna se mönster, relationer med och 

mellan data (Whittemore & Knafl, 2005). Författarna skrev upp samtliga textenheter på en 

whiteboard och kategoriserade sedan textenheterna utefter faktorer som påverkade 

informationsöverföringen. De textenheter som hade dubbelbetydelse delas in i flera grupperingar. 

Detta blev utkastet till en första sammanställning, där tjugosex stycken subkategorier hittades.  

 

I analysens tredje steg, datajämförelse, ska en mer djupgående analys utföras där datan undersöks 

för att hitta nya mönster, teman eller relationer. När mönster börjar ta form kan en karta göras som 

inkluderar majoriteten av variablerna eller subkategorier. Liknande data samlas ihop och en 

temporär ordning kan redovisas (Whittemore & Knafl, 2005). I detta stadiet analyserade författarna 

återigen subkategorierna och identifierade nytt mönster gällande likheter och skillnader i 

faktorerna. Detta gjorde att subkategorierna reducerades till tretton stycken och fick istället en 

övergripande rubrik.  

 

I analysens sista steg, slutsatser och verifikation, ska datamaterialet tolkas och sammanfattas. Det är 

då av stor vikt att studien innehållande så mycket datamaterial från primärkällorna som möjligt och 

till sist ska sammanfattningen jämföras med primärkällorna för verifiering (Whittemore & Knafl, 

2005). I detta stadiet skrevs textenheterna ut i brödtext under varje rubrik. Då vissa faktorer 

påverkas av varandra upprepas text under flera rubriker, vilket gjorde att text under olika 

rubriksättningar fördes samman till en samt döptes om. Detta resulterade i tre huvudkategorier och 
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tolv subkategorier. Därefter verifierades den skrivna texten av författarna mot datan från 

originaldatan för att säkerhetsställa innehållet. 

 
Etiskt övervägande 

Ett forskningsetiskt resonemang är ett etiskt övervägande gällande risker och nyttan med studien, 

samt vilka etiska aspekter forskaren har resonerat kring och vilka ställningstaganden som har gjorts 

(Kjellström, 2017). Författarna valde att endast inkludera vetenskapliga artiklar i studien där 

forskarna antingen har fört ett forskningsetiskt resonemang eller fått godkännande från en etisk 

kommittée. Detta för att se vilka ställningstaganden forskarna i artiklarna har gjort gällande risker 

och nyttan med studierna, för att författarna skulle resonera om forskningen som bedrivits har varit 

etisk, vilket kan ses som en styrka i studien. En artikel som inkluderades i studien var en clinical 

review och följde inte IMRAD-modellen. Denna artikel hade inte ett etiskt godkännande men 

författarna valde ändå att inkludera den. Denna artikel sammanställde det dåvarande 

forskningsläget med referenser till primärkällor. Detta innebär att det finns en risk att forskaren 

medvetetet eller omedvetet har förvrängt eller feltolkat data (Kjellström, 2017). Författarna har 

varit medvetna om detta i bedömningen av etiken i artikeln men då den etiska risken bedömdes som 

låg jämfört med nyttan med studien, gjorde att den ändå inkluderades.  

 

Studien belyser sjuksköterskans perspektiv och inte en utsatt grupp eller enskild person som är i 

beroendeställning till forskaren. En person i beroendeställning skulle kunna vara en patient eller 

student till en forskare som också är yrkesutövande i studien som genomförs (Kjellström, 2017). I 

denna studie är författarna studenter som undersöker yrkesutövande sjuksköterskor, det finns därför 

en liten risk att författarna kan utnyttja gruppen som undersöks på grund av att sjuksköterskorna 

inte anses vara i en beroendeställning samt att forskarna är sjuksköterskestudenter (Lag om 

etikprövning av forskning som avser människor, SFS 2003:460). Författarna ser istället att det finns 

en nytta med studien då resultatet kan användas av sjuksköterskor i deras förbättringsarbete. Risken 

finns fortfarande att författarna vinklar resultatet för antingen skuldbelägga eller fria sjuksköterskor 

i frågan om vilka faktorer som lyfts fram i resultatet. Sker detta så har författarna har använt sig av 

oredlighet i forskningen och inte gjort en rättvis bedömning av det insamlade materialet eller gjort 

feltolkningar. Då representeras inte det faktiska materialet i studien (Kjellström, 2017). Författarna 

har inte medvetet uteslutet eller förvrängt data som har analyserats fram. För att säkerhetsställa 
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detta har författarna verifierat datamaterialet genomgående under analysens gång och även som en 

sista punkt i analysprocessen. Dessutom för att säkerhetsställa att studien är fri från bias har all 

relevant forskning lyfts in som både stödjer och inte stödjer författarnas förutfattade meningar om 

resultatet.  

Resultat 
Studien visade tre stycken huvudkategorier: faktorer hos sjuksköterskan, utomstående faktorer och 

faktorer hos patienten (se tabell 3). Till varje huvudkategori tillkom underrubriker som 

representerar de faktorer som analyserats fram (se tabell 4). Resultatet presenteras i löpande text 

gällande vilka faktorer som påverkar informationsöverföringen. I resultatet kommer 

patientundervisning och konsultation användas synonymt till informationsöverföring. 

 

Tabell 3: Översikt gällande faktorernas fördelning i artiklarna  

Artiklar som inkluderats i 
studien 

Faktorer hos 
sjuksköterskan 

Utomstående 
faktorer 

Faktorer hos 
patienten 

1. Pettersson et al., 2017  X X 
 

2. Lee & Lee, 2013 X  X 
 

3. Kell et.al., 2018  X 
 

X 

4. Radcliffe., 1993  X X X 

5. Pettersson et al., 2018  X X 
 

6. Lee & Chien, 2002 X X X 

7. Ödling et al., 2002  
 

X X 

8.Sjöstedt et al., 2011 X X X 

9. Yiu et al., 2010  X X 
 

10. Fitzpatrick & Hyde, 2006 
 

X 
 

11.Malley et al., 2015 
 

X 
 

12. Mordiffi et al., 2003  X X 
 

13. Lee & Lee, 2000   X X X 
 
 
  

   

 



 15 

Tabell 4: Översikt över huvudkategorier och underkategorier  

 
 

Faktorer hos sjuksköterskan 

Förväntningar på patienten 
Av 86 stycken sjuksköterskor var det 70,9 % som uppgav att de frågor som patienten ställde 

påverkade mängden information sjuksköterskan lämnade och att 59 % även hade förväntningen att 

patienterna själva skulle förtydliga om de hade några frågor (Lee & Lee, 2013). Sjuksköterskorna, 

ungefär 50 % av 167 stycken, menade även att mängden information påverkades av patientens 

frågvishet, det vill säga vilka frågor patienten ställde (Mordiffi, Tan & Wong, 2003). Detta kan då 

ställas i relation till att vissa sjuksköterskor inte tog hänsyn till patientens frågor i en preoperativ 

konsultation, utan fokuserade på sin egen agenda gällande informationsöverföringen istället för att 

svara på patientens frågor (Pettersson, Öhlén, Friberg, Hydén & Carlsson, 2017). Dessutom 

kontrollerade sjuksköterskorna inte att patienten hade förstått informationen eller bad dem upprepa 

det som sagts (Pettersson et al., 2017; Pettersson et al., 2018; Mordiffi et al., 2003). 

Sjuksköterskorna hade då en indirekt förväntan på att patienterna ska framföra eventuella 

frågetecken gällande undervisningen för att få mer information (Lee & Lee, 2013; Mordiffi et al., 

2003) samt att de skulle visa förståelse genom kroppsspråket (Mordiff et al., 2003). Däremot gäller 

inte detta alla sjuksköterskor, utan 87,2 % av 86 sjuksköterskor uppgav att de frågade patienterna 

om de förstod informationen som förmedlades och 77,9 % observerade deras ansiktsuttryck för att 

bedöma patienternas förståelse (Lee & Lee, 2013).  

Faktorer hos sjuksköterskan  Utomstående faktorer  Faktorer hos patienten  

Förväntningar på patienten  Tillgång till tid Patientens förmåga att ta 
emot information 

Bedömning av patientens behov 
av information  

Arbetsbelastning och prioritering i förhållande till 
tid  

Patientens vilja att ta emot 
information  

Talade språk Den preoperativa undervisningen är inte tydligt 
definierad 

 

 

Formell utbildning gällande pre- och postoperativ 
undervisning saknas 

 

 

Ansvarsfördelning  
 

 

Förhindrande omständigheter 
 
Tillgång till hjälpmedel 
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Bedömning av patientens behov av information 

Av 167 sjuksköterskor uppgav 63,5 % att de gav det mesta eller all information patienterna 

behövde veta. Att sjuksköterskorna inte informerade om allt berodde på att patienten upplevdes 

som mer orolig om de fick mer information samt att patienten har en begränsad förståelse till 

informationen som gavs (Mordiffi et al., 2003). Att sjuksköterskan inte gav all information sågs 

som en individanpassning då alla patienter är unika och därför har individuella behov av 

information, vilket medför att informationen anpassades därefter. De anpassningar sjuksköterskorna 

gjorde var bland annat utefter patientens ålder, eftersom yngre patienter hade en större benägenhet 

att söka information från andra källor i jämförelse med äldre patienter (Sjöstedt, Hellström & 

Stomberg, 2011). En annan var att patienterna fick fylla i ett formulär vid inskrivningen angående 

tidigare kunskap om deras operation, där sjuksköterskan därefter bestämde vilken och hur de skulle 

förse dem med mer information (Lee & Lee, 2000). Ett annat exempel på anpassning är att 

sjuksköterskan förenklade informationen och gav patienten lite åt gången, för att det inte skulle bli 

för överväldigande (Kell, Gilmour & van Wissen, 2018). Däremot fanns det tillfällen där 

sjuksköterskan utelämnade information, inte på grund av individanpassning utan istället för att 

sjuksköterskan inte såg behovet av att ge patienten information (Radcliffe, 1993; Yiu, Chien, Lui & 

Qin, 2011). Sjuksköterskor kunde underskatta detta behov av undervisning hos patienter som inte 

tydligt uppvisade tecken att de behövde information, exempelvis om patienterna upplevde ångest 

men inte förmedlar detta (Yiu et al., 2011).  

 

Talade språk  

Av 86 sjuksköterskor uppgav 72,1 % att det talade språket hos patienten och sjuksköterskan 

inverkade på förståelsen av den information som förmedlades genom sjuksköterskans undervisning 

(Lee & Lee, 2013). Detta innebar bland annat vilken terminologi sjuksköterskan använde. Vid de 

tillfällen där sjuksköterskor använde en terminologi och ett fackspråk som är typiskt för 

professionen begränsades patientens förmåga att förstå informationen som lämnades (Pettersson et 

al., 2018). Om sjuksköterskor istället använde ett enkelt språk underlättade detta för patienten och 

möjliggjorde för patienterna att förstå informationen som gavs (Lee & Lee, 2013). Dessutom 

påverkades sjuksköterskans förmåga att förstå patientens talade språk hur den preoperativa 
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undervisningen bedrevs. Dryga 60 % av 167 sjuksköterskor uppgav att detta påverkade mängden 

information som sjuksköterskan gav till patienten (Mordiffi et al., 2003). 

 

Att sjuksköterskan och patienten inte förstod varandra kunde även bero på sättet sjuksköterskan 

pratade med patienten. Om sjuksköterskan pratade med patienten möjliggjordes det för patienten att 

ställa kontrollfrågor gällande informationen som har gavs, men också möjliggjorde för 

sjuksköterskan att kontrollera att patienten hade förstått och bekräftade patienten. Om 

sjuksköterskan däremot endast pratade till patienten kännetecknades det av sjuksköterskan inte 

lyssnade eller bekräftade patientens förståelse, vilket gjorde att information kunde gå förlorad trots 

överföringen (Pettersson et al., 2018).  

 

Utomstående faktorer   

Tillgång till tid 

Tillgången till tid påverkade sjuksköterskans möjlighet att ge pre- och postoperativ information- 

eller undervisning (Lee & Lee, 2013; Radcliffe, 1993; Ödling, Norberg & Danielson, 2002; 

Mordiffi et al., 2003; Lee & Lee, 2000). Denna brist framhävdes främst när sjuksköterskorna 

pratade om tid på avdelningen och tillgången till tid inför operationer (Lee & Lee, 2013). 

Operationschemat i den preoperativa vårdmiljön var avgörande för tillgången till tid, där ett 

operationsschema med små marginal begränsade utrymmet för sjuksköterskan att ge information 

till patienterna (Lee & Lee, 2000; Lee & Lee, 2013). Detta gäller exempelvis om patienten skrevs 

in på avdelningen samma morgon som operationen (Lee & Lee, 2000) men också ändringar i 

operationschemat, som innebar att sjuksköterskor inte hade tid att sätta sig ner med patienterna (Lee 

& Chien, 2002). Tillgången till tid påverkade även innehållet i informationsöverföringen då 

innehållet varierades beroende på hur mycket tid den enskilda sjuksköterskan hade. Även om 

sjuksköterskor var medvetna om att det borde vara patientens behov som styrde variationen i 

informationen, var istället tid den avgörande faktorn för variationen (Lee & Lee, 2000; Lee & Lee, 

2013) och en anledning till varför sjuksköterskor inte gav fullständig information till patienterna 

(Mordiffi et al., 2003). 

 

Mer tid till en konsultation innebar inte nödvändigtvis att undervisningen blev mer innehållsrik. 

Detta visade sig när sjuksköterskan inte diskuterade fler ämnen med patienten eller gav patienten 
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mer utrymme i konsultationen oavsett om konsultationen var 13 minuter eller 64 minuter. 

Dessutom visade det sig att sjuksköterskans utrymme i konsultationen varierade från 51 % till 83 

%, medan patientens utrymme i konsultationen varierade från 9 % till 49 %. Patientens mindre 

utrymme berodde i vissa fall på att anhöriga även deltog i konsultationen. Därmed är inte en längre 

tid för konsultationer med patienten nödvändigtvis synonymt med en mer innehållsrik undervisning 

(Pettersson et al., 2017).  

 

Arbetsbelastning och prioritering i förhållande till tid 

Bristen på tid är ett argument som återkommer till varför sjuksköterskor inte hade möjlighet att ge 

preoperativ undervisning, på grund av att andra vård- och omvårdnadsåtgärder var tvungna att 

prioriteras före (Ödling et al., 2002) och där undervisningen helt kunde utebli på grund av för hög 

arbetsbelastning (Lee & Chien, 2002). Arbetsbelastningen berodde bland annat på antalet patienter 

inskrivna på avdelningen och som den enskilda sjuksköterskan hade ansvar för (Lee & Lee, 2000). 

Denna tillgång till tid och arbetsbelastning, i form av att det fanns tillräcklig med personal 

(Radcliffe, 1993) kunde tvinga sjuksköterskan att prioritera mellan olika arbetsuppgifter. 

Sjuksköterskor tvingades då prioritera preoperativa förberedelser, såsom hudförberedelser och 

rakning (Lee & Chien. 2002) samt tillgodose andra patienters behov och akutsjukvård (Ödling et 

al., 2002) före preoperativ undervisning och att ge information (Lee & Chien, 2002; Ödling et al., 

2002). Undervisningen och informationsöverföringen nedprioriterades således när det var ont om 

tid (Lee & Lee, 2000). En annan barriär till god kommunikation var när sjuksköterskan utförde 

kliniska undersökningar samtidigt som patientkonsultationen (Pettersson et al., 2018).  

 

Den preoperativa undervisningen är inte tydligt definierad 

Det saknas en tydlig definition av vad preoperativ undervisning är på en organisatorisk- och 

omvårdnadsnivå, vilket leder till olika uppfattningar om innebörden. På grund av att detta är den 

preoperativa undervisningen beroende av den individuella sjuksköterskans uppfattning av vad det 

borde vara (Fitzpatrick & Hyde, 2006). Detta leder till inkonsekventa utförandet mellan 

sjuksköterskor och mellan sjuksköterskan och patienter (Fitzpatrick & Hyde, 2006, Pettersson et al., 

2017). Detta lyfte en artikel där tiden för preoperativa konsultationer varierade mellan 

sjuksköterskor samt att vilka ämnen, både huvud- och underkategorier, som togs upp varierade 

mellan konsultationerna (Pettersson et al., 2017).  



 19 

 

I och med att sjuksköterskor inte fått utbildning i hur de ska utföra preoperativ undervisning, samt 

att preoperativ information inte är tydligt definierad, utgår den preoperativa undervisningen istället 

från den individuella sjuksköterskans erfarenhet och kunskap (Fitzpatrick & Hyde, 2006). Detta 

medför bland annat att det är fler erfarna sjuksköterskor än nyblivna som utför undervisningen. 

(Fitzpatrick & Hyde, 2006; Lee & Lee, 2000). Det innebär också att patienter får olika sorters 

undervisning, vilket visades i en av studierna där varken agendan för den preoperativa 

konsultationen eller vilka ämnen som skulle tas upp var samma i varje konsultation (Pettersson et 

al., 2017).  Däremot var 60 % av 86 sjuksköterskor och 69,5 % av 167 sjuksköterskor nöjda med 

vilken preoperativ undervisning dem gav till patienterna (Lee & Lee, 2013; Mordiffi et al., 2003), 

även fast nästan hälften av dem (46,5%) av 86 styckna inte ansåg att dem ger all nödvändig 

information (Lee & Lee, 2013).  

 

Formell utbildning gällande pre- och postoperativ undervisning saknas 

Sjuksköterskor upplevde att de saknade en formell utbildning i hur undervisning ska utföras och 

vilken information som bör lämnas till patienter (Lee & Chien, 2002; Fitzpatrick & Hyde, 2006). 

De gånger sjuksköterskorna fått utbildning i hur de skulle genomföra undervisningen efter 

gemensam struktur blev utbildningen till patienterna mer konsekvent och där samma ämnen 

avverkades. Denna formella utbildning påverkade dock inte variationen i tid som spenderades med 

patienten, utan tiden var fortfarande inkonsekvent (Pettersson et al., 2018). När sjuksköterskor inte 

fått undervisning i vad preoperativ undervisning kände de sig ängsliga och saknade självförtroende 

att utföra undervisningen praktiskt, vilket innebar att undervisningen istället uteblev (Radcliffe, 

1993, Lee & Chien, 2002). Sjuksköterskor upplevde även att de saknade emotionellt stöd i arbetet 

med svårt sjuka patienter och att de då utvecklade en hanteringsstrategi som innebar att de 

distanserade sig från denna patientgrupp. En medveten eller omedveten handling som påverkade 

sjuksköterskans förmåga att närma sig patienterna och tillgodogöra deras behov för information 

(Ödling et al., 2002). Sjuksköterskor ville bli utbildade inom preoperativ undervisning, både på 

vilka ämnen de bör informera om och hur de skulle göra detta, för att patienterna skulle få korrekt 

undervisning. Den utbildning som fanns fokuserade mer på innehållet i informationen än på hur 

information bör lämnas, vilket gör att sjuksköterskor fortfarande kände sig osäkra i utförandet 

(Fitzpatrick & Hyde, 2006).   
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Ansvarsfördelning  

När sjuksköterskor graderade vilka aspekter som var viktigt att informera om vid den preoperativa 

undervisningen var dessa detaljer om anestesin, operation och postoperativa förväntningar som kom 

att utgöra de tre viktigaste aspekterna. Majoriteten av dessa sjuksköterskor var nöjda med den 

preoperativa undervisningen som gavs (Lee & Lee, 2013; Mordiffi et al., 2003) samtidigt som de 

upplevde att de inte gav all nödvändig information till patienterna. Även om operationsdetaljer och 

information om anestesi ansågs vara viktig information att ge till patienterna, gav sjuksköterskorna 

inte detta (Lee & Lee, 2013). Av 167 sjuksköterskor var det 76,6 % som ansåg att det var läkarens 

ansvar att informera om bland annat proceduren kring operationen, vilket även styrks av att 

majoriten av 86 sjuksköterskor (66,3 %) upplevde samma sak (Mordiffi et al., 2003; Lee & Lee, 

2013). Även vissa frågor som berörde omvårdnad hänvisade sjuksköterskorna vidare till andra 

yrkesgrupper (Pettersson et al., 2017). Därmed uppstod frågan om vem som skulle informera 

patienten och om vad. Sjuksköterskor redovisar att de trodde att deras kollegor redan hade 

informerat patienten eller skulle göra det i framtiden, vilket gjorde att information från 

sjuksköterskan själva uteblev (Pettersson et al., 2017; Lee & Chien, 2002; Ödling et al.,, 2002; 

Malley, Kenner, Kim & Blakeney, 2015). En sjuksköterska berättade att en av anledningarna till att 

detta skedde var för att rutiner saknades för informationsöverföringen och att de därför inte visste 

vem som bar ansvaret att informera (Ödling et al., 2002). Detta gällde både antagandet att andra 

professioner hade informerat eller att andra sjuksköterskor hade informerat (Lee & Chien, 2002; 

Ödling et al., 2002). Därmed tog inte sjuksköterskorna själva ansvaret över 

informationsöverföringen, utan förutsatte istället att någon annan skulle ta ansvaret (Pettersson et 

al., 2017; Lee & Chien, 2002; Ödling et al., 2002). Detta visades även när sjuksköterskorna inte 

kontrollerade om patienten förstått informationen som lämnats. De upplevde att de ansträngde sig 

för att inhämta förståelse från patienter. Trots detta bad sjuksköterskor inte patienter att upprepa 

informationen för att kontrollera hur de mottagit information och om de förstått det som sagts 

(Mordiffi et al, 2003). Det skedde inte heller någon dokumentation gällande patientens mottaglighet 

eller förståelse för informationen som förmedlades. Detta trots att sjuksköterskan dokumenterade 

andra preoperativa förberedelser (Pettersson et al., 2017).  
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Förhindrande omständigheter  

Det fanns fall där sjuksköterskorna inte hade möjlighet att lämna information till patienterna. Detta 

gällde bland annat när sjuksköterskan var tvungen att vänta in besked från andra medlemmar i det 

professionella teamet innan information kunde lämnas (Malley et al., 2015). En annan var att 

sjuksköterskan på avdelningen inte hade kunskap om vad som hände under operationen och därför 

inte hade möjlighet att informera om detta (Ödling et al., 2002; Sjöstedt et al., 2011). En tredje var 

att sjuksköterskan inte visste vad andra professioner hade informerat patienterna om, vilket skapade 

en osäkerhet kring vad de själva skulle informera om (Ödling et al., 2002).  

 

Tillgång till hjälpmedel  

För att underlätta den muntliga informationsöverföringen och undervisningen kunde sjuksköterskan 

använda sig av diverse hjälpmedel. Ett hjälpmedel kunde vara utbildningsresurser i form av 

modeller, grafer, bilder eller videos som visade delar av den pre- eller postoperativa vården (Yiu et 

al., 2011). Ett annat kompletterande hjälpmedel var om det fanns tillgång till broschyrer med 

skriftlig information eller om information fanns tillgänglig via internet (Sjöstedt et al., 2011) Andra 

hjälpmedel var exempelvis om det fanns möjlighet att använda sig av professionella tolkar, när 

patienten och sjuksköterskan inte pratade samma folkspråk (Lee & Chien, 2002; Sjöstedt et al., 

2011). Tillgången till tolk beskrevs som en begränsad resurs då dessa inte alltid fanns tillgängliga 

när det behövdes (Sjöstedt et al, 2011).  

 

Faktorer hos patienten  

Patientens förmåga att ta emot information  

Patientens möjlighet att ta till sig information och förstå informationen som lämnats är beroende av 

patientens mottaglighet (Radcliffe, 1993; Lee & Lee, 2000; Sjöstedt et al., 2011; Kell et al., 2018). 

Denna möjlighet är i sin tur beroende av tillfället då informationen gavs. Vid inskrivningen till den 

pre-operativa avdelningen kunde patienterna bli överösta med information (Radcliffe, 1993), men 

på grund av oro inför deras operationen kunde det innebära att delar av informationen glömdes bort 

(Radcliffe, 1993; Lee & Lee, 2000). Sjuksköterskan kunde vara medveten om detta, men då 

inskrivningsprocessen ibland var enda möjligheten för sjuksköterskan att ge information var dem 

tvungna att ge den då (Radcliffe, 1993). Detta gällde även om patienten fick information innan 

inskrivningen, då denna också kunde glömdes bort på grund av hög nivå av ångest. Förmågan att 
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förstå informationen påverkades även av patientens tidigare kunskap och erfarenhet, samt 

påverkades av vad som behövde informeras och på vilket sätt det utfördes på (Lee & Lee, 2000).  

Även om sjuksköterskan individanpassade informationen kunde sjuksköterskor ändå uppleva att 

patienter inte tog till sig den information som lämnats (Sjöstedt et al., 2011) eller att patienter blev 

informerade men omfattningen av informationen inte sjönk in (Kell et al., 2018). Sjuksköterskorna 

upplevde att de lyssnade men att patienterna inte var mottagliga. Sjuksköterskan kunde då 

underlätta för patienten genom att visa moment som skulle genomföras, vilket då påverkade 

mottagligheten positivt (Lee & Lee, 2000). 

 

Patientens vilja att ta emot information  

Patientens mottaglighet för informationen som lämnades kunde påverkas av den direkta viljan hos 

patienten. Sjuksköterskor kunde till exempel uppleva en osäkerhet för om patienterna ville prata 

med dem när sjuksköterskorna hade tid (Ödling et al., 2002) men också hur patienterna saknade 

tilltro till sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna upplevde att relationen mellan dem och patienten 

hade en direkt inverkan på den preoperativa undervisning, vilket påverkades av patienternas misstro 

till sjuksköterskorna. De menade att patienterna litade mer på läkarna och såg dem som kunniga, 

vilket gjorde att patienterna inte sökte information från sjuksköterskorna (Lee & Chien, 2002). 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Syftet med studien ställdes med en kvantitativ ansats, men sökningen gav både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar som svarade till syftet. Polit och Beck (2008) menar att forskning ska bedrivas 

utifrån den metod som mest trovärdigt kan svara på den forskningsfråga som ställs, vilket medförde 

att författarna valde en integrerad metod för att kunna representera två olika sorters data. Detta har 

gjort att datan har kommit att komplettera varandra i studien. Både statistik har använts tillsammans 

med upplevelser och beskrivelser för att ge ett mer mångfacetterat svar på studiens frågeställning.  

 

För att bedöma den genomförda studiens hållbarhet och kvalité kommer studien diskuteras utifrån 

det kvalitativa forskningsbegreppet trovärdighet, vilket innehåller de fyra dimensionerna 

tillförlitlighet, överförbarhet, verifierbarhet och giltighet (Polit & Beck, 2008). Detta beslut grundar 

sig i den bedömning författarna gjort gällande olika begrepps applicerbarhet för studien. Denna 
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studie har inte använt sig av ett mätinstrument i analysen, vilket innebär att författarna inte kan 

bedöma instrumentets validitet som det kvantitativa forskningsbegreppet avser att bedöma. Studien 

skulle kunna använda sig av begreppet reliabilitet, som också tillhör den kvantitativa forskning som 

avser att bedöma forskningens tillförlitlighet. Däremot används dessa begrepp tillsammans för att 

bedöma trovärdigheten (Polit & Beck, 2008), vilket gjorde att forskarna ansåg att det skulle 

inkonsekvent och missvisande att enbart använda ett av dem. Därmed användes trovärdighet som 

begrepp då det ansågs vara bättre tillämpbart för studiens datainsamling och analys.  

 

Tillförlitlighet står för sanningshalten i resultatet, det vill säga hur resultatet är grundat i studiens 

datamaterial eller baserat utifrån författarnas egna åsikter. För att säkerhetsställa att det är från 

datamaterialet kan två aspekter följas, att studien är utförd på ett sätt som ökar trovärdigheten samt 

att vissa steg har följts för att säkerhetsställa trovärdigheten (Polit & Beck, 2008). För att öka 

trovärdigheten i studien har författarna först analyserat materialet enskilt och sedan tillsammans för 

att minimera risken för egna tolkningar av materialet. Detta i enlighet med Polit & Beck (2008) 

forsknings-triangulering för validering av data. Författarna har även genomfört analysprocessen 

tillsammans och kontinuerligt diskuterat det resultat som framkommit. Studien redovisar och 

synliggör även analysprocessens olika steg för att tillförlitligheten ska kunna stärkas.  

 

Överförbarhet innebär hur studiens resultat kan överföras till andra sammanhang än den angivna 

kontexten och fortfarande vara giltiga (Polit & Beck, 2008). Denna studie baseras på en svensk 

lagstiftning och de anmälningar som inkommit till en svensk myndighet, men även hur det valda 

problemområdet finns i andra länder än Sverige. Artiklar från olika länder har även inkluderas i 

problematiseringen, vilket tyder på att problematiken inte bara finns representerad i en svensk 

kontext. Detta innebär både en styrka och en svaghet för studien. Svagheten baseras på att 

problemet initialt identifierades i en svensk kontext, men där resultatet inte endast speglar detta och 

problemets omfattning kan ifrågasättas. Författarna hävdar att det i stället vittnar om ett problem 

som behöver uppmärksammas i en svensk kontext, eftersom forskning idag saknas för att studien 

ska kunna genomföras med endast svenska artiklar. Styrkan i problemformuleringen inhämtas 

istället från flera kontexter där forskningen visar på ett återkommande problem, vilket visar att 

problematiken behöver synliggöras både nationellt och internationellt.  
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Författarna är även medvetna om att den pre- och postoperativa kontexten kan skilja sig åt beroende 

på vilken operation patienten ska genomgå och vilken sjukdom patienten har. Detta innebär att 

informationen varierar och då även patientens upplevelse av informationsöverföringen. Denna 

studie har inte redovisat denna kontext, vilket utgör en risk för resultatets överförbarhet och 

generalisering gällande giltighet i alla kontexter. Att författarna inte har valt att begränsa sig i en 

kontext beror på att författarna argumenterar för att både informationskravet på sjuksköterskan och 

de positiva effekterna av information är generaliserbart i sig. Oavsett operation har patienterna rätt 

till information, vilket möjliggör för en överförbarhet av studiens resultat. I denna studie 

uppmärksammar författarna även hur överförbarheten kan diskuteras genom den 

kvalitétsgranskning som gjorts av artiklarna. Majoriteten av artiklarna var av hög kvalité, fyra 

stycken av medelkvalité och en artikel hade låg kvalité. Den artikel med låg kvalité var en clinical 

review och inte en vetenskaplig artikel. Författarna valde därför att självvärdera artikeln utifrån 

punkter Whittemore och Knafl (2006) beskriver gällande forskning som inte kan kvalitetsgranskas 

efter en förutbestämd mall (se bilaga 4). Risken med detta är att andra forskare inte kommer 

bedöma artikeln likvärdigt och inte inkludera den. Däremot menar författarna att nyttan med att 

inkludera denna artikel var att den bidrog med en mer mångfald till problematiken, vilket hade gjort 

att resultatet hade blivit missvisande om denna hade exkluderats. Vidare valde författarna att 

modifiera granskningsmallen för den kvantitativa forskningen genom att exkludera tre frågor som 

berör blindning. Detta kan ses som en svaghet eller risk med studien då det komma att påverka 

valideringen av kvalitetsgranskningen. Detta på grund av att kvalitetsgranskningen i sig kan ses 

som ett instrument, där valideringen kan äventyras då en modifiering av instrumentet har skett. En 

annan risk är att andra forskare kanske inte hade tagit samma ställningstagande som författarna har 

gjort. Däremot är författarna medvetna om denna risk och argumenterar för att kvalitén hade blivit 

oberättigat lägre om frågorna hade kvarstått, då författarna hade varit tvungna att svara nej på 

frågor som inte är relevant för de artiklar som inkluderats.  

 

Studiens verifierbarhet innebär hur väl resultatet representerat datamaterialets innehåll och om det 

överensstämmer med varandra. Detta förutsätter att materialet inte har färgats av författarnas 

åsikter, som annars medför ett resultat med bias (Polit & Beck, 2008). Författarna verifierade 

resultatet genom att återigen läsa igenom artiklarna för att säkerställa att materialet fanns 

representerat i resultatet. Författarna är medvetna att studiens resultat är baserad på en 
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analysprocess och inte en textredovisning, samt att tolkning av materialet måste ske i enlighet med 

vald analysmetod. Whittemore och Knafls verifieringsteg användas för att säkerställa att analysen 

inte är tagen ur sitt sammanhang samt att mönster och kategorier återfinns. Författarna säkrade 

därmed studiens verifierbarhet genom att kontrollera resultatet mot rådatan. Förutom att studien kan 

ha kommit att färgas av författarnas åsikter kan det även ha kommit att färgas av författarnas 

förståelse (Polit & Beck, 2008). Detta är författarna medvetna om men där författarna försökte 

undvika detta genom att tydliggöra vad som är författarna förförståelsen genom att skriva in detta i 

ett dokument i början av studien. Detta utfördes för att i ett senare skede kunna jämföra vad som 

var förutfattade meningar och vad som är resultat som framkom från studien.  

 

Giltighet står för studiens giltighet både över tid och över andra kontexter. Med detta menas om 

andra forskaren kommer få liknande resultat om studien har liknande deltagare och utifrån samma 

eller liknande kontext (Polit & Beck, 2008). Datainsamlingen i denna studie kunde inte begränsas 

utifrån en viss tidsperiod, på grund av att det inte fanns tillräckligt med datamaterial om författarna 

skulle begränsa urvalet till de senaste fem eller tio åren. Relevant litteratur skulle då exkluderades, 

vilket skulle ge lite material att analysera. Detta kan då ses som en svaghet i studien, att 

datamaterialet som har samlats in kanske inte är aktuell till dagens kontext för sjukvård, men även 

som en motivering till varför studien behövdes. Ny forskning krävs inom området då det 

fortfarande kvarstår samma problematik sen längre än tio år tillbaka, vilket är en motivering till 

varför studien inkluderade äldre artiklar. Dessutom redovisar författarna samtliga 

ställningstaganden som har gjorts i studien och även analysprocessen, vilket är en styrka då detta 

möjliggör för andra forskare att utföra en studie under liknande förhållanden.  

 

Författarna har även diskuterat studiens risker och kommit fram till att studien hade begränsad tid 

till att samla in material, vilket möjliggör att all data som svarar på syftet inte har samlats in. 

Författarna valde även att använda två databaser, vilket exkluderat andra insamlingskällor såsom 

andra databaser, grå litteratur, med mera. Däremot är det en styrka med studien att all relevant data 

utifrån de valda sökorden har samlats in, vilket innebär att två databaser redan blivit noggrant 

genomsökta om vidare forskning ska bedrivas. Författarna är även medveten om den risk som finns 

i val av passande söktermer och begrepp. Däremot har författarna arbetat strukturerat för att i så 

stor utsträckning som möjligt hitta synonymer till varje term och begrepp för att undvika att data 
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missas. En annan svaghet är att samma sökterm inte har kunnat användas i båda databaserna, då 

databasernas uppbyggnad gällande headings och termer skiljde sig åt. Däremot är det en styrka att 

författarna var medveten om denna skillnaden mellan databaserna och konstruerade sökorden 

därefter för att få så liknande sökord som möjligt, och även så liknande datamaterial som möjligt. 

Författarna ser även en risk i de artiklar som inkluderats i studien då 5 stycken artiklar inkluderade 

både grundutbildade sjuksköterskor men även specialistsjuksköterskor. För att minimera denna risk 

har författarna genom analysprocessen arbetat med att säkerställa att de textenheter som plockats ut 

representerar grundutbildade sjuksköterskor. I de fall där avsändaren för textenheten varit oklart har 

författarna har diskuterat dem mellan sig och inkluderat de som med störst sannolikhet 

representerar den grundutbildade sjuksköterskan. 

 

Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturöversikten var att belysa faktorer som påverkade informationsöverföringen från 

sjuksköterska till patient. I resultatet framkom faktorer hos sjuksköterskan där förväntningar på 

patienten, bedömning av patientens behov av information och talade språk påverkade 

informationsöverföringen. Resultatet redovisar även utomstående faktorer där tillgång till tid, 

arbetsbelastning och prioritering i förhållande till tid, den preoperativa undervisningen är inte 

tydligt definierad, formell utbildning gällande pre- och postoperativ undervisning saknas, 

ansvarsfördelning, förhindrande omständigheter och tillgång till hjälpmedel kan ses påverka 

informationsöverföringen. Slutligen redovisas faktorer hos patienten som utgörs av patientens 

förmåga att ta emot information och patientens vilja att ta emot information.  Det första fyndet som 

kommer att diskuteras är sjuksköterskans ansvar i informationsöverföringen som framkommit i 

flera underkategorier och utifrån flera perspektiv. Det andra fyndet som kommer att diskuteras är 

sjuksköterskans prioritering av pre- och postoperativ information som framkommit i 

underkategorierna tillgång till tid och arbetsbelastning och prioritering i förhållande till tid.  

 

När sjuksköterskan informerar patienter lägger sjuksköterskan över ansvaret på patienten att 

förmedla hur mycket information de vill ha samt förväntar att patienten skall förtydliga vilken 

information de vill ha. Detta visade sig i resultatet när sjuksköterskan ställer krav på att patienten 

skulle visa när hen inte förstod informationen som lämnas för att veta om den skulle anpassas. Att 

sjuksköterskan ställer dessa krav på patienten kan ses som en del av omvårdnaden, där patienten får 
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vara en mer central del i beslutsfattandet kring vården. Eftersom patienten själv bäst kan definiera 

sin hälsa och sina behov (Katz et al., 2007) och därigenom möjliggörs en personcentrerad vård 

(SBU, 2017). Resultatet indikerar därmed att en interaktion krävs, där sjuksköterskan är beroende 

av att patienten ger bekräftelse på den informationen som sänds. Detta kan vara att patienten aktivt 

visar förståelse eller ställer frågor de gånger informationen inte blivit sänd på ett korrekt sätt från 

sjuksköterskan. Detta tyder på att modellen “Mathematical Theory of Communication” inte kan 

appliceras i informationsöverföringen, då modellen tolkar kommunikationen som asymmetrisk då 

den sker ensidigt och från ett håll (Fossum, 2019). Att informationsöverföringen är beroende av en 

interaktion skriver Travelbee (1971) om i sin teori om de mellanmänskliga aspekterna. 

Kommunikationen ses då som en ömsesidig process som är beroende av en interaktion, annars kan 

inte en mellanmänsklig relation skapas och sjuksköterskan kan inte uppfylla målet för omvårdnad. 

Denna interaktionen är beroende av att sjuksköterskan först identifierar patientens behov, därefter 

bekräftar behovet genom att kommunicera med patienten och därefter tillgodose dem (Travelbee, 

1971). Genom denna typ av kommunikation kan en gemensam mening skapas, där båda parterna 

verkar för att skapa en förståelse till den andra (Baggens & Sandén, 2014). Vid en interaktion med 

två verksamma parter ses patienten som en aktiv part som till exempel bekräfta den information 

sjuksköterskan ger, för att sjuksköterskan ska kunna utvärdera om mer information behövs eller om 

behovet är tillgodosett. Genom att se patienten som en aktiv deltagare skulle argumentet kunna 

föras att både sjuksköterskan och patienten har ett ansvar i kommunikationen och 

informationsöverföringen. Samtidigt som Travelbees (1971) teori förutsätter att det sker en 

interaktion mellan sjuksköterskan och patienten, är det ändå sjuksköterskan som måste vara 

medveten om störningar som kan förekomma i kommunikationen, för att kunna anpassa den 

därefter (Travelbee, 1971).  

 

Resultatet i studien tyder även på att sjuksköterskan inte lämnar utrymme till patienten i 

interaktionen. Detta resultat kan sättas i relation till tidigare forskning som visar att patientens 

frågor endast utgör 7 % av dialogen med sin läkare (Katz et al., 2007). En annan studie från 2014 

visade att endast 37 % av de tillfrågade uppgav att vårdpersonal uppmuntrar patienter att ställa 

frågor (Myndigheten för vårdanalys, 2014). Samtidigt visar studiens resultat att sjuksköterskan 

förväntar sig en aktiv patient som ställer frågor och uppmärksammar om de saknar information eller 

inte förstår informationen som ges. Vad händer då med de patienter som inte kan göra detta aktivt i 
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mötet? En patient med ett inaktivt-informationsbehov kommer till exempel inte formulera sitt 

behov för information då patienten litar på att vårdpersonal lämnar tillräcklig information. Detta till 

skillnad från en person som istället drivs av behovet av att bli bekräftad av vårdpersonalen och 

kommer aktivt söka detta genom vidare information från personalen (Dubbeldam, Sanders, 

Spooren, Meijman & van den Haak, 2018). Även patientens hälsokompetens kan påverka hur 

patienter ställer frågor eller inte efter informationsöverföring. Denna kompetens avgörs av hur en 

individ kan förstå, använda och inhämta information gällande hälsa för att bibehålla eller förbättra 

den. Det är även denna nivå av kompetens som avgör individens förmåga att självständigt fatta 

beslut i frågor gällande hälsan (Karolinska Institutet, u.å). Patienter med låg hälsokompetens 

kommer undvika att både ställa frågor samt visa känslor av förvirring, nervositet eller frustration 

som är tecken på att patienten inte förstår informationen som ges (Wittenberg, Ferrell, Kanter & 

Buller, 2018). Varje patient har olika förutsättningar att ta till sig information, vilket kommer 

påverka deras förmåga att också ställa frågor. Patienter har till exempel beskrivit hur de i samtal 

med vårdpersonal kan känna sig stressade och oroliga för att bli dömda. De upplever det svårt att 

ställa frågor eftersom de inte vet hur de ska uttrycka sig till vårdpersonal eller vilka frågor de borde 

ställa (Wittenberg, Ferrell, Kanter & Buller, 2018; Pollock et al., 2011).  

 

Sjuksköterskan visar att denne har förväntningar på patienten, utan att patienten är medveten om 

detta eller har möjlighet att leva upp till dem, vilket väcker frågan om det sker en 

ansvarsförskjutning i informationsöverföringen. Som tidigare redovisats har sjuksköterskan i och 

med sin legitimation ett ansvar att lämna tillräcklig, korrekt och lämplig information till patienten 

(International Council of Nurses, 2012). Detta styrks även i Patientlagen (SFS 2014:821) som 

förtydligar vilken information sjuksköterskan och annan vårdpersonal är skyldig att ge. Även om 

sjuksköterskan ställer krav på patienten med en ambition att göra hen delaktiga i vården innebär det 

att den personcentrering och individanpassning som sjuksköterskan i resultatet ämnar göra, går 

förlorad. I resultatet framkom dessutom att sjuksköterskan inte bekräftar patientens förståelse, 

vilket tyder på en verklighet där sjuksköterskan agerar i likhet med “Mathematical Theory of 

Communication”. En teori som inte möjliggör en interaktion, utan där sjuksköterskan ger 

information utan att kontrollera om patienten har mottagit den. Detta kan tolkas som att 

sjuksköterskorna agerar inkonsekvent i informationsöverföringen, eftersom sjuksköterskan vill att 

patienten ska vara delaktiga genom att ställa frågor samtidigt som sjuksköterskan inte bekräftar 
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patientens förståelse. Om sjuksköterskan då även utövar en stark auktoritet i samtalet och inte 

bjuder in patienten till en dialog försvåras patientens möjlighet ytterligare att framföra sina 

perspektiv eller sina funderingar (Baggens & Sandén, 2014).  

 

Att sjuksköterskan utövar en auktoritet i samtalet kan vara en medveten eller omedveten handling.  

Även om sjuksköterskan inte är medveten om denna auktoritet har sjuksköterskan indirekt mer 

makt än patienten, då patienten är i beroendeställning till sjuksköterskan på grund av att denne 

besitter mer kunskap (Vinthagen, 2019). Etikern Løgstrup menar att det inte går att bortse från detta 

maktförhållande. Även om individen själv anser sig vara jämbördig med en annan individ kommer 

den ena har mer eller mindre kontroll. Det skulle kunna vara kontroll och hantering över 

sinnesstämningen hos motpartnern, eller så långt som att ha kontrollen över motpartens liv. Därmed 

finns det ett outtalat etiskt krav i mötet som bottnar i att varje enskild individ måste agera på det sätt 

som bäst kommer gynna motparten (Løgstrup, 2009). Argument skulle därför kunna föras att 

patienten också har ett ansvar i informationsöverföringen eftersom patienten också möter 

sjuksköterskan och då har samma etiska ansvar att göra det bästa i mötet. Løgstrup (2009) beskriver 

att en förutsättning för detta etiska ansvar är att personen känner tillit till personen hen möter. Att 

patienten tar ansvar förutsätter att patienten också känner tillit till sjuksköterskan, ett ansvar som 

innebär att patienten faktiskt ställer de frågor som sjuksköterskan förväntar sig. Som tidigare 

redovisat har sjuksköterskan redan större makt än patienten i mötet, vilket gör att det kan 

argumenteras för att sjuksköterskan också bör ta ett större etiskt ansvar. Där det som är gott för 

patienten blir att möjliggöra tillit och även möjligheten att ta ansvar. Något som i slutänden 

kommer leda till delaktighet i mötet. 

 

För att göra patienten mer delaktig i mötet och möjliggöra en interaktion kan sjuksköterskan 

använda sig av den så kallade “teach-back”-metoden i undervisningen och 

informationsöverföringen. Metoden engagerar patienten i lärandeprocessen genom fyra steg. I 

första steget ger sjuksköterskan patienten information, vilket följs av det andra steget där 

sjuksköterskan bedömer patientens förståelse av informationen genom att be dem upprepa 

informationen som sagts med egna ord. Om patienten har svårigheter att upprepa det som sagts 

indikerar det att informationen som har getts behöver förtydligas, vilket är metodens tredje steg. 

Detta steg och metodens andra steg kan komma att genomgås flera gånger, där sjuksköterskan kan 
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behöva förklara informationen med andra ord och på andra sätt tills metodens fjärde steg, 

förståelse, kan uppnås. De positiva effekterna av “teach-back”-metoden är en högre säkerhet, en 

högre patienttillfredsställelse med vården och en ökad delaktighet (Caplin & Saunders, 2015). 

Denna delaktighet är av vikt i arbetet för att utjämna det maktförhållande som finns mellan 

sjuksköterska och patient i det första mötet (Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos, 2008). Detta skulle 

kunna ses som att sjuksköterskan ställer krav på patienten att vara delaktig, men skillnaden ligger i 

att det är ett synligt krav där patienten blir tillfrågad om denne har några frågor istället för att 

sjuksköterskan förväntar sig att patienten ska lyfta frågor. Ansvaret blir då återigen sjuksköterskans 

att föra dialogen och göra patienten delaktig i den.  

 

Sammanfattningsvis är det en komplex diskussion att föra kring ansvaret i 

informationsöverföringen. Ansvaret är beroende av interaktionen mellan sjuksköterska och patient, 

vilket gör det komplext att diskutera hur mycket ansvar varje part måste ta. Däremot argumenterar 

författarna att sjuksköterskan har det största ansvaret i informationsöverföringen, på grund av 

ansvaret i sin legitimation och på det maktförhållande som finns mellan sjuksköterska och patient. 

Det behövs vidare studier för att förbättringsarbete ska kunna utföras både gällande ansvarstagande, 

men även för att uppmärksamma legitimerade sjuksköterskor på att en medveten eller omedveten 

ansvarsförskjutning sker. 

 

Det andra fyndet som studien visade var att sjuksköterskan inte prioriterade att ge pre- och 

postoperativ information till patienter. Detta framkommer i resultatet när information och 

undervisning nedprioriteras och begränsades av en hög arbetsbelastning vid en begränsad tillgång 

till tid. Denna upplevelse styrks av tidigare forskning som redovisar att sjuksköterskans arbete 

försvåras bland annat när bristen på personal, tid eller andra organisatoriska barriärer uppstår 

(West, Barron & Reeves, 2005; Goossens et al., 2014). Det är sedan tidigare känt att 

omvårdnadsarbete på en avdelning kommer påverkas när arbetsbelastningen ökar, vilket kommer 

leda till att sjuksköterskor utesluter eller förlorar möjligheten att utföra nödvändiga 

omvårdnadsuppgifter (Schubert et al., 2008). En ökad arbetsbelastningen och brist på tid gör även 

att patientmedverkan nedprioriteras (Nilsen, Skagerström, Ericsson & Schildmeijer, 2017). En 

konsekvens som kan ha direkt påverkan på sjuksköterskors möjlighet att möta patienters behov och 

säkerhet, men även möjligheten att adressera patientens rädslor, ångest och andra svårigheter 
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(West, Barron & Reeves, 2005; Goossens et al., 2014). Vilket i sin tur kan leda till att patienterna 

kan känna sig ignorerade av sjuksköterskor (Crispin, Bugge & Stoddart, 2017).  

 

Att resultatet visar att den pre- och preoperativa undervisningen inte prioriteras när tillgången till 

tid är begränsad och arbetsbelastningen hög väcker frågan om varför detta inte görs. Återigen ställs 

detta i relation till kravet på sjuksköterskan att denne ska ge korrekt och tillräcklig information till 

patienter (International Council of Nurses, 2012), men där de också enligt Patientsäkerhetslagen 

ska bedriva vård med en hög patientsäkerhet (Patientsäkerhetslag, SFS 2010:659). Att informera 

patienter medför även positiva effekter för patienter, genom att de blir mindre ångestfyllda både 

före och efter operation samt har en lättare för mobilisering och även återhämtning (Lithner & 

Zilling, 2000). Att inte informera leder även till en förlust för patienterna gällande de positiva 

effekter som pre- och postoperativ information och undervisning medför före och efter operation 

(Aasa, Hovbäck & Berterö, 2013). Är detta en indikation för att den pre- och postoperativa 

undervisningen helt enkelt inte är en självklar del i omvårdnaden eftersom sjuksköterskan inte 

prioriterar det? Eller indikerar det en brist inom sjukvården i stort då ingen av professionerna tycks 

ta ansvar över att informera patienten? Behövs det då tydligare definitioner av 

informationsöverföring och vem som ska informera i hela sjukvården, eller är det återigen 

sjuksköterskan som lägger över sitt professionella ansvar på andra? Ett hårt antagande som måste 

ställas i kontrast till sjuksköterskans beskrivelse av situationen. Sjuksköterskan upplever 

arbetsbelastningen och tillgången till tid som avgörande faktorer som påverkade mängden 

information som patienterna fick. Denna upplevelse ger istället en indikation på att organisatoriska 

faktorer är det som hindrar sjuksköterska att fullfölja sitt ansvar. Vidare forskning behövs för att 

besvara frågan om prioriteringar som görs är en vald sådan eller om sjuksköterskor tvingas 

nedprioritera informationsöverföring och undervisning på grund av organisatoriska omständigheter. 

Oavsett krävs ett förbättringsarbete för att säkerhetsställa att patienterna får den information de är 

berättigad till. 

 

Utifrån tidigare resonemang är den valda kommunikationsmodellen otillräcklig i 

informationsöverföringen eftersom att informationen som lämnas är beroende av interaktionen 

mellan sjuksköterskan och patienten. Detta gör att den inte kan användas för att beskriva eller 

förklara samspelet mellan sjuksköterskan och patienten, men den kan istället användas för att 
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förklara hur utomstående faktorer påverkar informationsöverföringen. Modellen förutsätter att ett 

meddelande kan sändas från sjuksköterskan till patienten och att brus kan uppstå mellan sändare 

och mottagare som hindrar detta meddelande. Denna studie visar på barriärer som påverkar 

sjuksköterskans möjlighet att formulera ett meddelande och även möjligheten att sända iväg det till 

patienten, där arbetsbelastning och tid kan ses som en stor faktor till detta. Det är då inte bruset som 

påverkar informationsöverföringen mellan sjuksköterska och patient, utan utomstående faktorer 

som påverkar sjuksköterskan innan meddelandet ens kan sändas och det är detta som utgör barriärer 

för informationsöverföringen. Detta styrker också påståendet att organisatoriska faktorer påverkar 

sjuksköterskans möjlighet att ge information och även antagandet att det är en tvingad prioritet att 

inte ge information. Mer forskning inom området krävs för att fastställa detta.  

Slutsats  
Litteraturöversikten tyder på att det är flera faktorer som inverkar på informationsöverföringen och 

sjuksköterskans möjlighet att leva upp till sitt ansvar. Dessa faktorer kan påverka både hur 

sjuksköterskan lämnar information och hur mycket information som lämnas. Studien visar även att 

sjuksköterskan i vissa fall lägger ett stort ansvar på patienten att klargöra om informationen inte är 

tillräcklig eller anpassad. Om denna ansvarsförskjutning är medveten eller inte framgår inte i denna 

studie, inte heller anledningen till att informationsöverföringen prioriteras lågt i omvårdnadsarbetet 

i stort. Vidare forskning behövs både för att belysa ansvaret i informationsöverföringen, men också 

för att fördjupa kunskapen kring de faktorer som påverkar överlämningen av information från 

sjuksköterskan till patient.  

 

Resultatet kan användas som en utgångspunkt i sjuksköterskans dagliga arbete men också när 

utbildning sker till sjuksköterskor gällande vikten av information till patienter. Detta kan göras 

genom att studien ökar medvetenheten gällande att det finns faktorer som påverkar 

informationsöverföringen, vilket gör att sjuksköterskan kan anpassa informationen därefter. Detta 

möjliggör ett förbättringsarbete gällande hur sjuksköterskan lämnar information, men även hur 

patienter kan bli mer delaktiga i informationsutbytet och därmed i sin egen vård. Vidare redovisar 

denna studie både faktorer sjuksköterskan kan påverka och förbättra, men även utomstående 

faktorer som sjuksköterskan inte alltid kan kontrollera. Detta ses särskilt vid 

informationsöverföringen vid hög arbetsbelastning och tidsbrist, vilket gör att studien också kan 
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användas i vidare forskning som inriktar sig på att förbättra både miljön och prioriteringen av 

undervisning.  

Självständighet 
Författarna har båda bidragit till varje del av studien, vilket gör att det är svårt att specificera vad 

varje författarna har bidragit med självständigt. Till bakgrunden sökte båda författarna källor, som 

sedan skrevs ihop i en text som författarna diskuterade fram. I metoden delades det insamlade 

datamaterialet upp i två delar där författarna initialt läste artiklarna enskilt, men sedan diskuterades 

innehållet i varje artikel så att båda författarna förstod innebörden av artiklarna. Textenheterna 

plockades ut enskilt och skrevs in i en tabell som också översattes enskilt. Författarna skrev var för 

sig en text utifrån textenheterna i resultatet, men kom sedan att diskutera det tillsammans för att 

omarbeta texten. Diskussionen skrevs på samma sätt, att den först delades upp, därefter 

diskuterades och skrevs om gemensamt. Det är därför få saker författarna har bidragit med enskilt 

till studien och arbetet har genomförts gemensamt.  
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Bilaga 2 Granskningsmall kvalitativ metod 

 
Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod Följande mall för 
kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod är utarbetad av Institutionen för hälsa vid Blekinge Tekniska Högskola, med 
utgångspunkt från mall presenterad i Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan 
forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  
Artikelns författare/titel ……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

Tidskriftens bedömningssystem Peer review 
Double blinded    Singel blinded             Ej angivet 

Finns det ett tydligt syfte?  Ja  Nej  Framkom ej  
Karaktäristika för 
informant 
 

Ålder …………………………………………….. 
Antal …………………………………………….. 
Man/kvinna ……………………………………… 

Är kontexten presenterad?  Ja  Nej  Vet ej 
Finns etiskt resonemang?  Ja  Nej  Vet ej 
Urval  
- Relevant?  Ja  Nej  Vet ej  
- Strategiskt? (om tillämpligt) Ja  Nej  Vet ej 
Metod för    
- urvalsförfarande tydligt 
beskriven? 

Ja  Nej  Vet ej  

-datainsamling tydligt 
beskriven?  

Ja  Nej  Vet ej  

- analys tydligt beskriven?  Ja  Nej  Vet ej  
Giltighet  
- Är resultatet logiskt och 
begripligt?  

Ja  Nej  Vet ej  

- Råder datamättnad? (om 
tillämpligt) 

Ja  Nej  Vet ej 

- Råder analysmättnad?  Ja  Nej  Vet ej  
Kommunicerbarhet  
-Redovisas resultatet klart 
och tydligt?  

Ja  Nej  Vet ej  

-Redovisas resultatet i 
förhållande till en teoretisk 
referensram?  

Ja  Nej  Vet ej  

-Genereras teori?  Ja  Nej  Vet ej  
 
Kvalitetsberäkning 
Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger noll (0). Totalsumman räknas i procent. 
Granskningspoäng; grad I hög (80–100%); grad II medel (70–79%); grad III låg (60–69%)� 
Totalpoäng:…………………. 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
Hög                                        Medel                    Låg 
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Bilaga 3 Granskningsmall kvantitativ metod  

Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvantitativ metod  
Följande mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod är utarbetad av Institutionen för hälsa vid Blekinge 
Tekniska Högskola, med utgångspunkt från mall presenterad i Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). 
Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 

 
Artikelns författare/titel ………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………................................... 
 
Tidskriftens bedömningssystem Peer review 
Double blinded       Singel blinded                         Ej angivet 
 
Beskrivning av studien  
Forskningsmetod   RCT CCT (ej randomiserad) 

  multicenter, antal center 

  kontrollgrupp/-er 

Patientkaraktäristika  Antal ………………………………………………………………… 
Ålder ………………………………………………………………… 
Man/kvinna …………………………………………………............. 

Kriterier för inkludering/exkludering 

Adekvat 
inkludering/exklusion  

Ja  Nej  

 
Intervention................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………................................... 
   

Vad avsåg studien att studera? (syftet)  

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått.............................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….................................... 
 

Urvalsförfarandet beskrivet?  Ja  Nej   

Representativt urval?  Ja  Nej   

Randomiseringsförfarandet 
beskrivet?  

Ja  Nej  Vet ej  

  

Likvärdiga grupper vid start?  Ja  Nej  Vet ej  

 

*Blindning av patienter?  Ja  Nej  Vet ej  
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*Blindning av vårdare?  Ja  Nej  Vet ej  

*Blindning av forskare?  Ja  Nej  Vet ej  

 

 
Bortfallsanalysen beskriven?  Ja  Nej  Vet ej  

Bortfallsstorleken beskriven?  Ja  Nej  Vet ej  

Adekvat statistisk metod?  Ja  Nej  Vet ej  

Är instrumenten valida?  Ja  Nej  Vet ej  

Är instrumenten reliabla?  Ja  Nej  Vet ej  

Är resultatet generaliserbart?  Ja  Nej  Vet ej  

    

Etiskt resonemang?  Ja  Nej  Vet ej  

 
Kvalitetsberäkning 
Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger noll (0). Totalsumman räknas i procent. 
Granskningspoäng; grad I hög (80-100%); grad II medel (70-79%); grad III låg (60-69%)� 
 
Totalpoäng: ……………........ 
 
 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög                                            Medel                                   Låg 

 
Kommentar till bedömning 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................
........................................................................................... 
 

 

*Frågor borttagna efter författarnas modifiering av mallen 
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Bilaga 4 Granskningsmall för studier som inte följer IMRAD-modellen 

 
Mall för kvalitetsbedömning av studie som inte följer IMRAD-
modellen  
 
Artikelns författare/titel ……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Är kontexten presenterad?  Ja  Nej  Vet ej 
Finns etiskt resonemang?  Ja  Nej  Vet ej 
 
Har resultatet 
informationsvärde?  
 

Ja  Nej  Vet ej  

Är metoden lämplig?  Ja  Nej  Vet ej  
 
Redovisas resultatet klart 
och tydligt?  

Ja  Nej  Vet ej  
 
 

Används referenser?  Ja  Nej  Vet ej  
 
 
 
 

 
Kvalitetsberäkning 
Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger noll (0). Totalsumman räknas i procent. 
Granskningspoäng; grad I hög (80–100%); grad II medel (70–79%); grad III låg (60–69%) 
Totalpoäng:…………………. 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
Hög                                        Medel                   Låg 
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Bilaga 5 Artikelmatris  

 
 

Nr Författare 
Land 
År  

Tidskrift: titel Syfte Urval 
Datainsamlings
metod 

Genomför
ande 
Analys 

Resultat Huvudfynd: Faktorer 
som påverkar 
informationsöverförin
gen  

Gradering   

1. Pettersson, 
M., Öhlén, K., 
Friberg, F., 
Hydén, L-C. 
& Carlsson, E. 
Sverige. 2017. 

Nordic College of 
Caring Science: 
Topics and structure 
in preoperative 
nursing consultations 
with patients 
undergoing colorectal 
cancer surgery. 

Syftet med 
studien 
var att 
beskriva 
ämnen, 
strukturer 
och 
dokument
ation i 
preoperati
v 
sjuksköter
skekonsult
ationer 
med 
patienter 
som ska 
genomgå 
kirurgi för 
kolonrekta
l cancer. 

7 stycken 
patienter som 
deltog i 
preoperativa 
konsultationer 
med 
sjuksköterskor. 5 
stycken 
sjuksköterskor 
utförde 
konsultationerna. 
 
Datainsamlingen 
skedde via 
konsultationerna 
som spelades in. 

Konsultion 
erna 
spelades in 
på ett 
svensk 
sjukhus. 
 
Analysen 
genomförd
es med 
stöd av 
Silverman 
och 
Krippendor
ff. 
Statistisk 
analys samt 
manifest 
innehållsan
alys.   
 
 
 

I resultatet 
redovisades 
vilka ämnen 
som togs 
upp under 
konsultation
erna samt 
hur stort 
utrymme 
deltagarna 
tog i 
dialogen 

Sjuksköterskan 
svarade inte på 
patientens frågor utan 
hänvisade till andra 
eftersom de upplevde 
att de inte var dem 
som skulle ge 
information. En längre 
konsultation innebar 
inte alltid en rikare 
agenda men där 
sjuksköterskan ofta 
styr samtalet och 
vilken information 
som lämnas. Det fanns 
en brist på 
undervisning gällande 
preoperativ 
information innebar. 

Hög 

2. Lee, CH. & 
F‐K Lee, I.  
2013. Kina.  

Journal of Clinical 
Nursing: 
“Preoperative patient 
teaching: the practice 
and perceptions 
among surgical ward 
nurses.”  

Syftet med 
studien 
var att 
undersöka 
hur 
uppfattnin
garna 
kring 
preoperati
v 
patientund
ervisning 
stämmer 
överens 
med det 
praktiska 
utförandet 
hos 
sjuksköter
skor som 

86 stycken 
deltagare.  68 
stycken kvinnor, 
18 stycken män. 
Medianålder för 
de som svarade 
låg på 33.62 år.  
 
Datainsamlingen 
skedde genom en 
tvätsnittsenkätstu
die, där ett 
formulär 
skickades ut till 
sjuksköterskor 
som de själv fick 
fylla i gällande 
preoperativ 
undervisning.Dat
ainsamlingen 

Enkäten 
tog ungefär 
15 minuter 
att fylla i 
och 
deltagarna 
lämnade 
själva in 
svaren i en 
uppsamling
sbox som 
lämnats på 
respektive 
avdelning. 
 
Datan 
analyserad
es genom 
Statistical 
Package 

Resultatet 
visade att 
sjukskötersk
orna ansåg 
att anestesi, 
operationsde
taljer och 
postoperativ
a 
förväntninga
r var det 
som de 
ansåg vara 
det 
viktigaste att 
ge patienter 
undervisnin
g om, detta 
stämde inte 
helt överens 

Tidspress, 
språkbarriärer och 
små fönster i 
operationsschemat 
ansågs vara faktorer 
som sjuksköterskorna 
ansåg vara avgörande 
för hur 
patientundervisning 
genomfördes. Även 
sjuksköterskornas 
utbildning i 
preoperativ-
undervisning 
påverkade. 
Sjuksköterskorna 
angav att patienterna 
bör fråga om något i 
information är oklart.  
 

Hög 
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arbetar på 
en 
kirurgisk 
avdelning, 
samt 
faktorer 
som kan 
påverka 
detta 
utförande.  

skedde under 6 
månader.  

for the 
Social 
Sciences 
Programme
. 

med det som 
sjukskötersk
orna faktiskt 
informerade 
patienterna 
om.  
 

 

3. Kell, A-M., 
Gilmour, J. & 
van Wissen, 
K. Nya 
Zeeland. 2018  

Nursing praxis in 
New Zealand: 
Nurses’ experiences 
caring for patients 
surgically treated for 
oral cavity cancer.  

Syftet med 
studien 
var att 
utforska 
sjuksköter
skors 
upplevelse
r av att 
vårda 
patienter 
som har 
genomgått 
kirurgi för 
munhåleca
ncer. 

6 sjuksköterskor 
som hade 
erfarenhet av att 
vårda patienter 
som genomgått 
kirurgi för 
munhålecancer 
bjöds in för att 
delta i studien. 3  
stycken deltog 
 
Datainsamlingen 
bestod av 
semistrukturerade 
intervjuer.  

Intervjuern
a spelades 
in och 
transkriber
ades, samt 
att 
deltagarna 
verifierade 
datan. 
 
En 
tematisk 
analys av 
Braun & 
Clark 
användes, 
där teman 
och 
mönster 
identifierad
es som 
framkom 
från det 
insamlade 
materialet.  

Fyra teman 
framkom: 
intensiteten 
av vård, 
moralisk 
konflikt, 
professionell 
osäkerhet 
och 
känslomässi
gt arbete. 
Fynden lyfte 
patienternas 
oro, 
tidspressen 
att ta hand 
om 
patienterna, 
att det fanns 
en 
professionell 
osäkerhet 
vid 
omhänderta
gandet av 
patienterna. 

Sjuksköterskan 
upplever att när de ger 
för mycket 
information till 
patienterna så blir de 
överväldigad. De tar 
emot information men 
de förstår inte vidden 
av informationen. 
Sjuksköterskan 
anpassar mängden 
informationen som 
ges till patienten för 
att det inte ska bli 
överväldigande 

Medel 

4. Radcliffe, S. 
Storbrittanien. 
1993 

British Journal of 
Nursing: 
Preoperative 
information: the role 
of the ward nurse 

Syftet var 
att 
beskriva 
om det var 
avdelnings
sjuksköter
skans eller 
operations
sjuksköter
skans 
ansvar att 
informera, 
samt vilka 
fördelar 
samt 

Författaren skrev 
erfarenhetsbasera
t och åsikter och 
exempel från den 
ortopediska 
traumaavdelninge
n som hon 
arbetade på. 

N/A Artikeln tar 
upp 
fördelarna 
med att ge 
preoperativ 
information 
till 
patienten, 
vem som är 
ansvarig att 
informera 
och vilka 
fördelar det 
finns av 
inplantering 

Tidpunkten för 
informationen var 
avgör patientens 
mottaglighet till 
informationen. 
Tidsbrist sågs en 
faktor som påverkade 
informationsöverförin
gen.  Sjuksköterskor 
kan uppleva att det 
inte finns något behov 
till att informera 
patienten och där oro 
och dåligt 
självförtroende 

Låg  
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problem 
som kan 
uppstå vid 
inplanterin
gen av ett 
avdelnings
baserat 
informatio
nsprogram
.  

av ett 
informations
program 
samt vilka 
problem 
som kan 
uppstå vid 
inplantering
en.  

hindrar dem från att 
ge undervisning.  
 

5. Pettersson, 
M., Öhlén, J., 
Friberg, F., 
Hydén, L-C., 
Wallengren, 
C., Kenne 
Sarenmalm, E. 
& Carlsson, E. 
Sverige. 
2018.  

Journal of Clinical 
Nursing: “Prepared 
for surgery - 
Communication in 
nurses’ preoperative 
consultations with 
patients undergoing 
surgery for colorectal 
cancer after a person-
centred intervention”. 

Syftet var 
att 
beskriva 
preoperati
v 
kommunik
ation efter 
en 
personcent
rerad 
interventio
n i 
sjuksköter
ske 
konsultati
oner med 
patienter 
som ska 
genomgå 
kirurgi för 
kolorektal 
cancer. 

150 
sjuksköterskor 
deltog i en 
interventionen för 
hur en 
personcentrerad 
konsultation ska 
gå till. 12 stycken 
arbetade med 
preoperativa 
konsultationen 
och 10 
sjuksköterskor 
deltog i studien.  
 
Datamaterial 
inhämtades 
genom att  18 
stycken 
konsultationer 
mellan 
sjuksköterskan 
och patienter 
spelades in. 

Konsultatio
nen 
spelades in 
och 
transkriber
ades. 
 
Studiens 
hade en 
explorativ 
kvalitativ 
och 
kvantitativ 
design. 
Den 
kvantitativ
a analysen 
beräknade 
antalet ord, 
termer och 
rubriker 
och present
erade detta 
i statistik. 
Innehållet i 
konsultatio
nerna 
analyserad
es med en 
deduktiv 
innehållsan
alys.  

I hälften av 
konsultation
erna 
användes 
materialet 
sjukskötersk
orna hade 
blivit 
instruerade i
. Det 
personcentre
rade 
materialet 
påverkade 
inte 
patientens 
utrymme i 
konsultation
en, utan 
påverkade 
istället vilka 
ämnen som 
diskuterades
. 
Huvudfynde
n framkom i 
två teman: 
prata med 
patienten 
och prata till 
patienten.  

Sjuksköterskans 
terminologi påverkade 
patientens förmåga att 
förstå men där 
sjuksköterskan inte 
kontrollerade om 
patienten förstod 
informationen.  
Sjuksköterskan 
pratade antingen med 
eller till patien, 
skillnaden låg i frågor 
från sjuksköterska till 
patienten. Om 
sjuksköterskan utförde 
kliniska 
undersökningar så 
påverkades 
kommunikationen. 
Patientens utrymme i 
dialogen påverkades 
inte av 
sjuksköterskans 
utbildning i 
kommunikation.   
 

Hög 

6* Lee, D. & 
Chien, W.T. 
Kina. 2002. 

Contemporary 
Nurse: Pre-operative 
patient teaching in an 
acute care ward in 
Hong Kong: A case 
study. 

Syftet med 
studien 
var att 
undersöka 
om och 
hur 
sjuksköter
skor på 
kirurgavde

Urvalet bestod av 
att 21 stycken 
sjuksköterskor. 
19 sycken från en 
kirurgisk 
avdelning, 2 
stycken 
operationssjukskö
terskor. 

Materialet 
från 
intervjuern
a 
transkriber
ades samt 
översattes 
från 
kantonese 

Resultatet 
visade både 
vem som 
gav 
patienterna 
undervisnin
g samt i 
vilka 
situationer 

Om sjuksköterskan 
saknar formell 
utbildning i att ge 
undervisning så 
saknade personen 
självförtroende i 
utförandet, vilket 
påverkar 
informationsöverförin

Hög  
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lningen 
genomförd
e 
preoperati
ve 
undervisni
ng.  Samt 
vilka 
faktorer 
som 
påverkar 
undervisni
ngen 
negativt. 
Resultatet 
skulle 
sedan 
jämföras 
med 
resultatet 
från en 
studie från 
Australien
. 

 
Datainsamlingen 
skedde genom 45 
minuters semi-
strukturerade 
intervjuer, samt 
en andra intervju 
för klargöring av 
vissa punkter. 
Två timmars 
observationer 
utfördes också 
under olika 
tidpunkter under 
6 veckor. 

till 
engelska. 3 
stycken 
översättnin
gar 
jämfördes 
med en 
utomståend
es 
översättare 
för 
verifiering.
  
 
Analysen 
genomförd
es med en 
innehållsan
alys med 
stöd av 
Beanland. 

undervisnin
gen ägde 
rum. Det 
redovisades 
också vilka 
faktorer som 
påverkade 
varför 
sjukskötersk
orna på 
avdelningen 
inte gav 
patienterna 
preoperativ 
utbildning. 

gen. Även tidsbrist 
och hög 
arbetsbelastning 
gjorde att 
undervisningen inte 
prioriterades. 
Sjuksköterskan 
informerade inte på 
grund av att denne 
trodde att andra hade 
informerat 
 
Om sjuksköterskan 
och patienten inte 
talade samma språk 
påverkade detta om 
undervisningen 
utfördes eller inte.  
 

7* Ödling, G., 
Norberg, A. & 
Danielson, E. 
Sverige. 2002. 
 

Journal of Advanced 
Nursing: “Care of 
women with breast 
cancer on a surgical 
ward: nurses’ opinions 
of the need for support 
for women, relatives 
and themselves. 

Syftet var 
att 
beskriva 
sjuksköter
skors 
åsikter om 
behovet av 
vård och 
support 
för 
kvinnor 
och deras 
anhöriga i 
samband 
med 
kirurgi för 
bröstcance
r, så väl 
som deras 
egna 
behov av 
support på 
en 
kirurgisk 
avdelning.
  

32 stycken 
sjuksköterskor på 
en kirurgisk 
avdelning 
tillfrågades, 19 
stycken var 
registrerade 
sjuksköterskor 
och 12 stycken 
undersköterskor 
deltog.  
 
Datan samlades 
in genom 
semistrukturerade 
intervjuer. 

Intervjustu
dien bestod 
av öppna 
frågor och 
tiden för 
intervjuern
a varierade 
från 10 
minuter till 
50 minuter. 
Intervjuern
a spelades 
in och 
transkriber
ades.  
 
Transkriber
ingen var 
analyserad 
med hjälp 
av en 
kvalitativ 
innehållsan
alys. 

I resultatet 
framkom två 
huvudteman
: de behov 
som 
sjukskötersk
orna beskrev 
kvinnorna 
och de 
anhöriga 
hade, samt 
hur dessa 
behov kunde 
tillgodoses. 
Behovet till 
att prata och 
få 
information 
var det 
viktigaste 
hos 
kvinnorna 
och 
anhöriga, 
samt hos 
sjukskötersk
orna själva. 

Sjuksköterskor kunde 
inte informera om allt 
på grund av att de inte 
hade all kunskap och 
inte visste vad andra 
redan informerat om. 
Bristen på tid gjorde 
att sjuksköterskorna 
tvingades prioritera 
andra arbetsuppgifter 
samt att det saknades 
rutiner för 
informationsöverförin
g.  
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8 Sjöstedt, L, 
Hellström R & 
Stomberg M-
W.  
Sverige. 
2011. 

Gastroenterology 
Nursing: “Patients’ 
Need for Information 
Prior to Colonic 
Surgery” 

Syftet med 
studien 
var att 
identifiera 
hur 
patienters 
behov av 
informatio
n på bästa 
sätt kan 
adresseras 
samt 
undersöka 
om det 
finns 
skillnader 
i hur olika 
profession
er ser på 
behovet av 
informatio
n hos 
patientern
a. 

39 stycken 
sjuksköterskor  
deltog i studien 
tillsammans 10 
stycken 
anestesisjuksköte
rskor. 
 
Datan samlades 
in via 
fokusgrupper i 
grupp om 4-6 
personer. 

Intervjuern
a bestod av 
öppna 
frågor, där 
en av 
författarna 
intervjuade 
och en 
antecknade
. 
Intervjuern
a spelades 
in och 
transkriper
ades. 
Verifiering 
skedde 
genom 
deltagarna 
 
Analysen 
genomförd
es enligt 
Graneheim 
och 
Lundmsn 
innehållsan
alys.  

Resultatet 
visar hur 
personal ser 
ett behov av 
information 
hos patienter 
för att 
minska 
ångest och 
för att få 
patienten att 
känna sig 
trygga inför 
en 
operation. 
Detta är ett 
sätt 
att bemöta 
postoperativ 
smärta.  

Sjuksköterskan inte 
informera om det de 
inte har kunskap om 
och där varje patient 
är unik och har ett 
unikt behov av 
information.  Tillgång 
till tolk ses som en 
resurs men där 
patientens 
mottaglighet också 
påverkar förståelsen. 
Patientens ålder 
påverkar behovet.  
 
 

Medel 

9 Yiu, H Y.M., 
Chien, W-T.,  
How Lin Lui, 
M & Qin, B. 
2010. Kina. 

Leading global 
nursing research: 
“Information needs of 
Chinese surgical 
patients on 
discharge:a 
comparison of 
patients’ and nurses’ 
perceptions” 

Syftet med 
studien 
var att 
beskriva 
kinesiska 
mag- och 
tarm 
kirurgiska 
patienter 
och 
sjuksköter
skors 
uppfattnin
g kring 
behovet av 
informatio
n vid 
utskrivnin
g. 

Urvalet bestod av 
16 stycken 
patienter (8 
kvinnor, 8 män) 
och 16 stycken 
sjuksköterskor. 
 
Datainsamlingen 
skedde genom 
semistrukturerad 
intervjustudie.  

Intervjuern
a 
genomförd
es på 
avdelninge
n där 
patienterna 
var inlagda 
och 
sjuksköters
korna 
arbetade, 
och på. 
 Intervjuern
a spelades 
in, 
översattes 
till 
engelska 
och 
transkriber
ades innan 
analys.  
 

Resultatet 
visar att 
sjukskötersk
or och 
patienter ser 
liknande på 
behovet av 
information, 
att kunna 
identifiera 
behovet till 
information 
hos 
patienterna 
och de 
barriärer 
som hindrar 
detta. 
Resultatet 
visar också 
ett större 
behov hos 
patienterna 
för att få 

Sjuksköterskan ser 
inte alltid 
informationsbehovet 
hos patienten. 
Hjälpmedel saknas för 
att ge information 
samt att tidsbrist och 
okunskap hindrar 
informationsöverförin
gen.  
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Resultatet 
analyserad
es genom 
en 
innehållsan
alys där 
huvudkateg
orier och 
underkateg
orier 
identifierad
es.   
 

information 
och kunna 
fråga om 
finansiella 
problem, 
sjukdomen 
,psykologisk
a 
funderingar 
samt rollen 
av 
traditionell 
medicin för 
återhämtnin
g. 

10  Fitzpatrick, E. 
& Hyde, A. 
2006. Irland. 

Journal of clinical 
Nursing: “Nurse-
related factors in the 
delivery of 
preoperative patient 
education. “ 

Syftet var 
att 
undersöka 
vilka 
sjuksköter
ske- 
relaterade 
faktorer 
som 
påverkar 
patientutbi
ldningen i 
en 
vardaglig 
kirurgisk 
kontext.  
 

12 stycken 
sjuksköterskor 
deltog i studien.  
 
Datainsamlingen 
skedde genom 
semistrukturerad 
intervjustudier.  

Intervjuern
a 
genomförd
es i en 
privat miljö 
där sjukskö
terskan 
arbetade. 
Samtalen 
spelades in 
och en 
intervjugui
de 
användes.  
 
Analysen 
genomförd
es genom 
en 
kvalitativ 
strategi 
som liknar 
grounded 
theory där 
öppen 
kodning, 
utveckling 
av 
kategorier 
och 
underkateg
orier 
skedde. 
Analysen 
genomförd
es genom 
NUD*IST 

Hur man ska 
tolka den 
preoperativa 
undervisnin
gen 
varierade 
mellan 
deltagarna. 
Svaren 
indikerar att 
det finns 
olika 
förståelser 
och 
genomföran
de av 
patientunder
visning 
vilket 
resulterar i 
att patienter 
mottar olika 
nivåer av 
omvårdnad.  
Även 
kunskap och 
erfarenhet 
påverkade 
graden av 
undervisnin
g till 
patienter.    

Sjuksköterskan syn på 
preoperativa 
information, kunskap 
och erfarenhet 
påverkade 
patientundervisningen
.  
 
Sjuksköterskan gjorde 
antagande om att 
andra redan gett 
information, och där 
informationsöverförin
gen inte sågs som en 
del i 
omvårdnadsarbetet.  
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programvar
a.  

11 Malley, A., 
Kenner, C., 
Kim, T. & 
Blakeney, B. 
2015.  USA.  

Aorn Journal: “The 
role of the nurse and 
the preoperative 
assessment in patient 
transitions” 

Syftet med 
studien 
var att 
beskriva 
hur 
sjuksköter
skan 
bidrog vid 
övergånga
r i 
vårdförlop
pet i den 
preoperati
va miljön. 
Studien 
syftade 
även till 
att 
undersöka 
sjuksköter
skans roll 
gällande 
bedömnin
gar i den 
preoperati
va miljön 
och om 
detta 
hjälper 
patienter i 
denna 
övergång. 

 

24 stycken 
sjuksköterskor 
deltog med olika 
roller inom den 
preoperativa 
vården, ex. 
sjuksköterskor 
som jobbar på en 
postoperativ 
kirurgisk 
avdelning.  
 
Datainsamlingen 
bestod av 4 
stycken 
semistrukturerade 
fokusgrupper.  

En 
intervjugui
de 
användes 
med öppna 
frågor för 
att få 
deltagarna 
att berätta 
så många 
detaljer 
som 
möjligt. 
Författaren 
förde 
anteckning
ar under 
fokusgrupp
en som 
spelades in 
och 
transkriber
ades innan 
analys. 
 
Analysen 
genomförd
es genom 
en narrativ 
analys där 
en 
deskriptiv 
kodning 
skedde för 
att 
organisera 
och förstå 
den data 

En del i den 
preoperativa 
bedömninge
n påverkas 
av 
övergångar  
i 
vårdförloppe
t.. Fyra 
stycken 
huvudteman 
identifierade
s: 1. Förstå 
patientens 
utsatthet. 2. 
Multidimens
ionell 
kommunikat
ion 3. 
Hantera 
patienters 
förväntninga
r. 4. 
Sjukskötersk
an som 
kompensera
nde roll. 

Hur andra har gett 
information påverkar 
den information gavs 
till patienter. 
Sjuksköterskan är 
även beroende av 
annan personal för att 
kunna ge all 
information. 
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som 
samlats in. 
Datan 
kategoriser
as sedan 
efter 
teman.  

12 Mordiffi SZ., 
Tan SP. & 
Wong MK. 
2003. 
Singapore 

Aorn 
Journal: “Informatio
n provided to surgical 
patients versus 
information needed.” 

Syftet med 
studien 
var att 
undersöka 
vilken 
preoperati
v 
informatio
n patienter 
fick från 
vårdperso
nal och 
om det 
fanns 
några 
skillnader 
i 
patienters 
och 
personals 
uppfattnin
g om 
informatio
nens 
tillräckligh
et.  

67 patienter, 167 
sjuksköterskor 
och 73 läkare 
svarade på 
enkäten. 
 
Datainsamlingen 
bestod av en 
mixadmetod, 
först via 
semistrukturerade 
intervjuer och 
fokusgrupper, 
därefter via en 
enkätstudie.  

Studien 
genomförd
es först 
genom 
fokusgrupp
er och 
djupare 
intervjuer 
med både 
sjuksköters
kor, 
patienter 
och läkare. 
Syftet med 
dessa 
intervjuer 
var att 
sammanstä
lla ett 
frågeformu
lär. 
Anledninge
n till denna 
väg då 
författarna 
ej hittat 
tillräckligt 
bra 
instrument 
för att 
kunna 
svara på 
studiens 
syfte.  
Enkäterna 
skickades 
sedan till 
sjuksköters

Information 
om narkos 
var den 
preoperativa
information 
patient helst 
ville 
ha.Sjuksköte
rskor och 
läkare 
upplevde att 
de försökte 
anpassa 
information 
efter varje 
patient och 
att de 
berättar allt 
patienter 
behöver 
veta.  

Sjuksköterskor bad 
inte patienten upprepa 
deras förståelse för 
informationen som 
gavs och de 
förväntade att 
patienterna skulle 
klargöra om de hade 
några frågor. 
Mängden information 
anpassades efter 
patientens 
proaktivitet. 
Undervisningen 
påverkades av 
språkbarriärer och 
tidscheman på 
avdelningen.  
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korna och 
läkarna på 
respektive 
avdelning.  
 
Analysen 
genomförd
es genom 
att 
statistiken 
summerade
s och 
jämfördes 
mellan 
deltagarna.  

13 Lee, D. & 
Lee, S. 2002. 
Australien  

Contemporary 
Nurse: a Journal for 
the Australian 
Nursing Profession: 
Pre-operative 
teaching: how does a 
group of nurse do it?  

Syftet med 
studien 
var att 
belysa sju
kskötersko
rs 
förberedel
se, 
organiseri
ng och 
implement
ering av 
preoperati
v 
undervisni
ng, samt 
svårighete
r de stöter 
på vid 
inplenterin
gen. 
Studien 
syftade 
även till 
att 
undersöka 
hur en 
grupp 
sjuksköter
skor på två 
olika 
avdelninga
r bestämde 
innehållet 
och 
processen 
för den 

11 stycken 
sjuksköterskor 
med erfarenhet 
mellan 6 månader 
till 25 år.  
 

Semistrukturerad, 
öppen-
intervjustudie.  

Intervjuern
a 
genomförd
es på ett 
kontor 
utanför 
avdelninge
n på en tid 
som 
deltagaren 
själv valt. 
Intervjuern
a spelades 
in och 
transkriber
ades. 
Deltagarna 
validerade 
transkriberi
ngen.  
 
Analysen 
genomförd
es genom 
att 
kategorier 
och koder 
plockades 
fram ur 
materialet.  

6 stycken 
huvudkatego
rier 
framträdde 
från 
analysen:  
Bedömning 
av patienten 
undervisnin
gs behov, 
innehållet i 
det 
preoperativa 
undervisnin
gen,  
undervisnin
gsprocessen,  
att lära sig 
från seniora 
sjukskötersk
or, 
tidsfaktorer 
och 
arbetsbelast
ning.  

Sjuksköterskan 
individanpassade 
informationen men 
där patienten inte 
alltid är mottaglig för 
informationen. 
Sjuksköterskan gör en 
bedömning för hur 
mycket informations 
som ska ges.  
 
Tillgången till tid, 
hjälpmedel, 
arbetsbelastning 
påverkade 
patientundervisningen
. Det var även svårare 
för nya sjuksköterskor 
att ge undervisning.  
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pre-
operative 
undervisni
ngen, samt 
problem 
de kunde 
stöta på. 

 

*  Dubbletter som har hittats i CINAHL och Pubmed. 
 
 
 

 


