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INLEDNING 
Ett operativt ingrepp kan för en patient upplevas som stressfyllt, både psykiskt och fysiskt. 

Patienten kan ofta känna en otillfredsställelse då han anser sig ha dålig kontroll över 

situationen och resultatet. Patienten kan då uppleva ångest, otrygghet och maktlöshet. 

Omvårdnadsforskning som har gjorts visar att en god preoperativ information kan minska 

patientens känsla av ångest, stress och smärta (Lithner & Zilling 1998). Sjuksköterskans 

första intryck och bedömningen av patienten ligger till grund för den fortsatta omvårdnaden 

under och efter operationen. Många människor berörs av information. Enligt Socialstyrelsens 

patientregister år 1999 gjordes det  752 787 operationer i Sverige. I snitt opererades 2062 

patienter per dag på en sju dagars vecka. År 1999 gjordes det enbart i Blekinge 12 549 

operationer vilket blir i snitt 34 operationer per dag. Detta kräver många sjukhusplatser i 

eftervården. Vilket innebär att patienten bör vara väl förberedd och informerad innan 

operation så att denne kan gå hem fortast möjligt.  

 

BAKGRUND 
Att ge god och tillräcklig information är ofta den viktigaste utmaningen för sjuksköterskan när 

det gäller själva händelsen eller sjukdomen. Information är när det ges fakta eller upplysning 

till en människa som är i behov av det (cf Svenska Akademiens ordlista 1992). Att bli intagen 

på sjukhus innebär för patienten nya, okända omgivningar och förändrade rutiner. Bristande 

information om sjukdom, behandling och procedurer  kan skapa otrygghet och förvirring. 

Som sjuksköterska är det värdefullt att veta vilken information patienten behöver och att ge 

information på ett sådant sätt så informationen upplevs relevant för patienten. Målet är att 

skapa förutsättningar så att patienten bättre ska kunna bemästra situationen och klara sig själv 

i efterförloppet (Eide & Eide 1997). Faulkner (1995) betonar i sin studie betydelsen av att 

informationen inte bör innehålla mer än patienten kan ta emot. Därför bör informationen delas 

upp vid flera tillfällen. Faulkner menar också att sjuksköterskan skall använda sig av ett språk 

som patienten förstår och att sjuksköterskan är på patientens nivå för att informationen skall 

bli meningsfull för denne. Att ge patienten information som denne ej kan tillgodogöra sig 

gagnar inte patienten och tar bara extra tid för sjuksköterskan(a.a). För att kunna ge en 

betydelsefull och adekvat information krävs en etablerad kontakt. Det vill säga med kontakt 

avses en skapad situation som ger möjlighet till  direkt överföring av information(cf Svenska 

Akademiens ordlista 1992). 
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Vi har i vårt arbete valt att definiera välbefinnande som ett sätt för människor att kunna 

bemästra fysiska mekanismer såsom smärta, snabbare återhämtning och psykiska mekanismer 

såsom oro och ångest. Bruce & Lind (1991) beskriver i sin studie välbefinnandet som att det 

handlar om en känsla hos individen, en upplevelse av friskhet och sundhet. Denna upplevelse 

har ett samband med individens livskvalitet, känsla av mening med livet, tillit och tilltro till 

hela livssituationen (a.a). 

 

Föreliggande studie utgår från en reviewartikel som belyst frågan. Studien publicerades i Vård 

i Norden och omfattade 22 artiklar på material mellan åren 1971 och 1994 där Maria Lithner 

och Thomas Zilling, författarna till litteraturgenomgången, ställde frågan: ”Ökar preoperativ 

information patientens välbefinnande postoperativt?” Författarna besvarade frågan genom att 

visa att kunskap, vårdtid, fysisk aktivitet, smärta, oro och tillfredsställelse kunde påverkas av  

preoperativ information. De tog också upp att det fanns ett flertal olika sätt att förmedla 

preoperativ information. Det framkom att det var mest vanligt med muntlig och skriftlig 

information. Men information förmedlas även på annat sätt såsom video, kassettband, 

diabilder och praktisk demonstration. I studien framkom också att olika informationssätt 

blandas. Författarna framhöll att en blandning av information medförde svårigheter att plocka 

ut det bästa informationssättet. Författarna belyste också nackdelen med enbart skriftlig 

information som kan ställa till problem då det är vanligt med läs- och skrivsvårigheter. 

Studien påvisade att information i grupp är mer effektiv än individuell information och 

minskar patientens inlärningstid. Det sparar även personalens tid och kostar därför mindre. 

Det som vi tyckte var intressant och som författarna också tog upp var möjligheten om en 

kortare vårdtid. I reviewartikeln framhölls att en ”god” preoperativ  information kunde 

medföra en kortare vårdtid. Dock var det oklart vad författarna avsåg med en god preoperativ 

information eftersom studien enbart belyste olika sätt att förmedla information. 

 

Emellertid visade studien också att behovet av smärtlindring minskade hos patienter när de 

erhöll en ökad kunskap. Informationen påverkade inte själva smärtan men genom att minska 

oro och rädsla, ökade patientens tillfredsställelse och de hade lättare för att acceptera viss 

smärta.  Betydelsen av en individualiserad information framhölls eftersom patienternas behov 

såg olika ut. Studier har gjorts som visar att preoperativ information minskar vårdtiden med 

ungefär två dagar i genomsnitt. Kombinationen av muntlig och skriftlig information var mest 

kostnadseffektiv (Lithner & Zilling 1998). 
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Omvårdnadsteori utifrån King  
I föreliggande studie relateras Kings omvårdnadsteori till studiens resultat i 

diskussionsavsnittet. King ser vårdandet som en process av agerande, reagerande och 

samspel, varigenom sjuksköterskan och patienten delar information om varandras uppfattning 

i den vårdande situationen. King ser också att målet med vårdandet är att hjälpa individer 

upprätthålla sin hälsa så att de kan fungera i sina roller (King 1981). 

 

Då King använder sig av nyckelorden interaktion, perception, kommunikation och transaktion 

ansåg vi att dessa nyckelord kunde relateras till vårt arbete då vi avsåg belysa hur patientens 

välbefinnande påverkas av informationssamtalet i det preoperativa skedet. Kirkewold (2000) 

menar att King utgår ifrån att den mest betydelsefulla dimensionen i omvårdnaden är en 

relation som upprättas mellan sjuksköterska och patient. Det är denna relation som avgör hur 

patienten tillgodogör sig omvårdnaden (Kirkewold 2000).  För att kunna analysera Kings 

omvårdnadsteori har vi tittat på betydelsen av orden i Svenska Akademiens ordlista (1992) 

där man får följande översättning: interaktion – växelspel, samspel i umgänge,  perception – 

förnimmelse, varseblivning, kommunikation – förbindelse, kontakt mellan människor, 

överföring av information, transaktion – moment av socialt samspel. 
 

Marriner-Tomey (1989) redogör för Kings centrala begrepp där King definierar interaktionen 

som en process av perception och kommunikation mellan människor och dess omgivning, 

mellan människor och människor och genom verbalt och icke verbalt. Varje interaktion 

mellan sjuksköterska och patient för med sig olika kunskap, behov, mål, tidigare erfarenheter 

och perception som påverkar interaktionen. Perception definieras som varje persons 

representation av verkligheten. I enlighet med King inkluderar det här konceptet att ta in och 

föra över energi, bearbeta, bevara och exportera information. Perception är relaterat till 

tidigare erfarenheter, egna kunskaper, socioekonomiska grupper, biologiskt arv och 

utbildningsbakgrund. Kommunikation är en process där information ges från en person till en 

annan direkt eller indirekt. Utbytet av verbala och icke verbala tecken och symboler mellan 

sjuksköterska och patient eller mellan patient och omgivning är kommunikation. 

Transaktionen är en målmedveten interaktion som leder till uppnåendet av målet. 

Transaktionen inkluderar observerbart beteende hos människors interaktion med deras 

omgivning. Hon ser att målet med omvårdnaden är hälsa för individerna och hälsovård för 

grupper. Människor är som ett öppet system som samverkar med omgivningen (a.a).  
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King såg samspelet mellan sjuksköterska och den sjuke och dess kommunikation som en av 

de viktigaste delarna i omvårdnaden. Det var i denna kommunikation som den preoperativa 

informationen gavs och gav mätbara positiva effekter såsom mindre mängd smärtstillande 

postoperativt och signifikant mindre oro hos flertalet patienter (Lithner & Zilling 1998). 

 

SYFTE 
Syftet är att genom en litteraturstudie belysa den preoperativa informationens betydelse för 

patientens postoperativa välbefinnande. Litteraturstudien avser åren 1998-2001. 

 

METOD 
Vi hade för avsikt att göra en litteraturstudie för att kritiskt granska, sammanställa och 

systematisera den preoperativa informationens betydelse för postoperativt välbefinnande i 

artiklar som publicerats under åren 1998-2001.  
 

Analys 
Vi har i vår analys följt Carlström & Hagman (1995) metod när det gäller litteraturstudie. Vi 

har systematiskt och kritiskt granskat det som skrivits utifrån vårt syfte för att undersöka och 

belysa hur betydelsen av den preoperativa informationen framställs i artiklar publicerade efter 

1998 och fram till 2001. Vidare prövade vi trovärdigheten i vad andra redan sett och skrivit 

ner och sedan försökte vi tolka detta. Det gällde inte bara att samla in fakta utan även att 

skaffa sig ny kunskap eller ny förståelse som vi försökte få svar på (a.a). Vår analys börjades 

med att läsa igenom artiklarna för att få en första överblick. Därefter ringades de områden in 

som berörde syftet för studien. Kings omvårdnadsteori användes som hjälp och referensram 

för att hitta områdena. Under analysarbetets gång framkom områden som inte kunde täckas in 

av Kings omvårdnadsteori. För att uppfylla studiens syfte kompletterades Kings 

omvårdnadsteori med Travelbees. 

 

Då vi analyserade artiklarna valde vi att läsa dem och plocka ut de områden som berörde vårt 

syfte. Områdena som plockades ut var kunskap om vårdförloppet, postoperativa 

återhämtningen, postoperativ smärta och relation mellan sjuksköterska och patient. Vi färgade 

det i artiklarna som vi tyckte var intressant för resultat respektive diskussion med 

överstrykningspenna och sammanställde resultatet. I diskussionen jämfördes sedan resultatet 
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med omvårdnadsteoretikerna och med bakgrundsartikeln. Nya frågor som dykt upp under 

arbetets gång har vi presenterat i diskussionen.  

 

Litteratursökning 
Vi gjorde tre litteratursökningar som bestod av en första sökning efter artiklar i databaser, en 

andra sökning efter Kings omvårdnadsteori och en kompletterande tredje sökning efter 

Travelbees omvårdnadsteori.  

 

Litteratursökning av artiklar gjordes i Cinahls databas. I bakgrunden använde vi oss av en 

artikel som var aktuellt i ämnet. I artikeln hade författarna använt sig av sökorden 

information, patient, preoperative, education, instruction, nursing och not child. Samtliga 

sökord hade använts i föreliggande studie eftersom det överensstämde med studiens syfte. Vi 

hade som mest 206 343 träffar. Vi lade till sökordet conversation eftersom studien berör 

samtalet. Därefter gjordes en kombinerad sökning och resultatet blev endast 2 träffar. 

Conversation togs då  bort som sökord och det gjordes en kombinerad sökning där vi tillslut 

fick 96 träffar. Av dessa 96 träffarna valdes artiklar som var av  intresse för studien genom att 

de berörde det ämne som vi var intresserade av. Eftersom vi valde att arbeta med endast 

engelska och svenska artiklar sållades 5 träffar bort på grund av att det var publicerade på 

andra språk. Studien skulle omfattas av åren 1998-2001 därav sorterades 56 träffar bort på 

grund av att de var från åren 1997 och tidigare. Av de återstående 35 artiklarna valdes 20 

artiklar bort på grund av att de inte hade abstrakts, vi ansåg oss inte ha tid att beställa hem 

artiklar som vi inte visste om vi skulle ha nytta av. När dessa urval var gjorda hade vi 15 

artiklar kvar. Vi kom fram till att de artiklar som skulle användas skulle innehålla nyckelorden 

teaching, education, preoperative och information. Därefter läste vi igenom artiklarna för att 

se om de var relevanta till vår studie. Ytterliggare 5 artiklar valdes bort för att de inte var 

relevanta för studien. Totalt valdes och redovisades 10 artiklar i arbetet.  

 

Sökning på Kings omvårdnadsteori gjordes på biblioteket i Hässleholm där 6 träffar 

matchade. 3 böcker valdes ut som Imogene King hade skrivit. De andra 3 träffarna valdes bort 

på grund av att det var videoupptagningar och ljudupptagningar. Sökning gjordes även på 

Blekinge Tekniska högskolas bibliotek, där det fanns en bok som var gjord om olika 

omvårdnadsteoretiker där bland annat King är omnämnd. Marriner-Tomeys bok fanns i fyra 

upplagor. Men då denna bok var i fjärde upplagan (1998) valde vi att använda oss av den 
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andra upplagan (1989) som vi använde oss av i projektplanen. Vi fann nämligen att den 

reviderade fjärde upplagan inte var så utförlig som den andra upplagan.   

Travelbees omvårdnadsteori fann vi i Marriner-Tomeys (1998) fjärde upplaga och i 

Kirkewolds (2000) omvårdnadsteorier. Vi hade ej tillgång till Travelbee som primärkälla. 

 

RESULTAT 
Informationens betydelse för kunskap om vårdförloppet för patienten 
I flera studier framkom att information kan förmedla kunskap till patienten som bidrar till att 

öka patientens välbefinnande genom att han/hon får ökad kunskap om vårdförloppet. I fyra  

studier framkom att patientens oro och ångest kunde reduceras med ökad kunskap genom 

preoperativ information. 

 

Kim, Garvin och Moser (1999) undersökte i sin intervjustudie fördelarna med att få konkret 

objektiv information vid hjärtoperation där respiratorbehandling behövdes efter operation. De 

kom fram till att undersökningsgruppen var betydligt mindre oroliga jämfört med 

kontrollgruppen som fick den vanliga informationen. Författarna påpekade skillnaden av hur 

mycket smärtstillande som patienterna fick. Undersökningsgrupper använde mindre 

smärtlindring än kontrollgruppen postoperativt. 43 patienter deltog i studien som var uppdelad 

i en undersökningsgrupp och en kontrollgrupp där kontrollgruppen erhöll den vanliga 

informationen och undersökningsgruppen erhöll konkret objektiv information. Den vanliga 

informationen bestod av hur länge patienten vanligtvis stannar på intensivvårdsavdelningen 

efter operation, vanliga komplikationer av operation och anestesi och hur länge operationen 

vanligtvis varar. Informationen hölls i grupp och varade mellan 40-50 minuter. 

Den konkreta objektiva informationen fick patienten i form av en broschyr som var 

sammanställd av intervjuer ifrån patienter som har genomgått hjärtoperation och fått ligga i 

respirator efter operationen. Broschyren innehöll information om alarm, om avvänjning ifrån 

respirator och reflektioner på vad patienter upplevt under respiratorbehandling. Den innehöll 

även information om svårigheterna att kommunicera och hur patienten skall kommunicera 

med sjuksköterska under respiratorbehandling. Författarna förklarade innehållet i broschyren 

för patienterna och svarade på frågor om innehållet (a.a). I Salmores och Nelsons (1999) 

intervjustudie framkom även detta resultat. De framhöll också att avslappningsinstruktioner 

och musik gav mindre oro och därigenom mindre smärta för patienter som genomgick 

gastroskopisk undersökning. 63 patienter deltog i studien. Författarna jämförde vilka 
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skillnader som fanns mellan undersökningsgruppen som fick den vanliga informationen, 

avslappningsinstruktioner och hade musik på under undersökningen och kontrollgruppen som 

fick den vanliga informationen. 

 

Lockinland och Pool (1998) har i sin intervjustudie gjort en jämförelse mellan strukturerad 

utbildning innan inskrivning och ostrukturerad utbildning efter inskrivning av kvinnor som 

genomgått någon form av bukoperation. Resultatet visade att patienten fick en större 

tillfredställelse, kortare återhämtningstid och snabbare återgång till aktiviteter i det dagliga 

livet. Den kortare återhämtningstiden var igenomsnitt en dag kortare mellan 

undersökningsgruppen och kontrollgruppen. Detta ledde till att kostnaderna minskade på 

grund av att patienterna åkte hem tidigare. Det totala antalet som medverkade i studien var 39 

kvinnor där 18 utgjorde antalet i undersökningsgruppen och 21 i kontrollgruppen. Grupperna 

jämfördes mellan varandra då det gällde större patienttillfredsställelse, kortare vårdtid och 

snabbare återgång till det dagliga livet. Intervjuerna skedde på den första och andra 

postoperativa dagen samt en månad efter att patienten skrivits ut.  
 

Mitchell (2000) beskrev i sin reviewartikel tre sätt att förmedla information. Information om 

vad som kommer att hända patienten, vad patienten skall göra och möjliga upplevda känslor. 

Det här sättet att behandla oro med mycket information kan också ha motsatt effekt och skapa 

oro för de patienter som endast är i behov av lite information. Studier har visat att mängden 

information måste förhålla sig till vad patienten vill ha. Alla patienter vill inte ha lika mycket 

information. Enligt författaren är de vanligaste preoperativa rädslorna, narkos, smärta och 

obehag, själva operationen eller att vara medvetslös. Författaren har sett att patienter ofta vill 

höra att de kommer att vara säkra i sin situation. Precis som de som flyger vill höra att 

flygplanet har stor kapacitet eller att piloten är mycket erfaren, så vill patienten också veta att 

det är kompetent personal i operationsrummet (a.a).  

 

Informationens betydelse för patientens postoperativa återhämtning  
I en intervjustudie gjord av Spalding (2000) redogör författaren för vad det är för preoperativ 

utbildning patienten vill ha. I studien ingick 9 patienter. Författaren kom fram till att 

patienterna ville bli informerade om hela processen från inskrivning till återhämtning. 

Patienterna trodde att de skulle vara mindre oroliga om de fått preoperativ utbildning. De hade 

varit bättre förberedda om de tagit till sig alla försiktighetsåtgärder för att inte riskera 

höftluxationen (a.a). Även Cooper (1999) framför nödvändigheten av preoperativ information 
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och menar att det med fördel minskat oro, befrämjat återhämtandet och stärkt 

tillfredställelsen. För att komma ifrån problemet med konflikter och ofullständig information 

före en operation måste sjukvårdspersonalen beakta olika teorier av utlärning och inlärning 

för att förbereda ett utlärningsprogram med klara mål och objekt (a.a).  

 

Det var inte alla studier som påvisade enbart positiva resultat för patienten. Lamarche, Taddeo 

och Pepler (1998) fann att telefoninterventionen inte hade någon större effekt på oro, kunskap 

och färdighet för utskrivning av patienten. I deras studie deltog 54 patienter som delades upp i 

en kontrollgrupp och en undersökningsgrupp. Båda grupperna fick den normala informationen 

som innehöll information om sjukhusvistelsen, om hjärtsjukdomen och om 

livsstilsförändringar. Undersökningsgruppen fick även telefonintervention med fem frågor en 

vecka efter den normala informationen. Telefonintervention handlade om att utreda om 

patienten hade förstått informationen eller hade ytterligare frågor (a.a).  

 

I Lees och Lees (2000) intervjustudie där 11 sjuksköterskor deltog fick sjuksköterskorna 

berätta om deras syn på den preoperativa informationen. Sjuksköterskor påpekade att längden 

mellan preoperativ undervisning och tills patienten blev inskriven påverkade upplevelsen av 

oro. Oron ökade om det var för lång tid mellan undervisning och inskrivning. Studien 

påvisade också att preoperativ undervisning underlättade för patientens återhämtning från 

operation och minskade därför postoperativa komplikationer. Sjuksköterskorna ansåg också 

att patienter som är samarbetsvilliga under sjukhusvistelsen minskar risken för postoperativa 

komplikationer (a.a).   

 

Informationens betydelse för patientens upplevelse av postoperativ smärta  
Två studier har påvisat att patienter kunde i större utsträckning bemästra sin smärta då de 

erhållit preoperativ information. 

Coslows och Eddys (1998) studie påpekade att informationen har betydelse för patientens 

upplevelse av smärta efter laparaskopi. Studien framhöll att det fanns skillnader då det gällde 

rapportering av postoperativ smärta, efterfrågan på smärtstillande och erhållande av 

postoperativ smärtstillande. Kontrollgruppen som endast fick information på operationsdagen 

rapporterade mer smärta, efterfrågade mer smärtstillande och fick mer smärtstillande än 

undersökningsgruppen. Detta framkom även i Kim, Garvin och Mosers (1999) studie. 

Coslows och Eddys (1998) studie gick ut på att 30 patienter, enbart kvinnor, delades in i två 
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grupper en kontrollgrupp och en undersökningsgrupp. En till två veckor innan operation kom 

patienterna in för provtagning, narkosbedömning och intervju med sjuksköterskan. 

Kontrollgruppen gick därefter hem och återkom inte till sjukhuset förrän den dagen det var tid 

för operation. Den enda information de fick var en ostrukturerad information av en 

sjuksköterska på operationsavdelningen en timme innan operation. Patienter i 

undersökningsgruppen träffades efter provtagning m m i 20 minuter. Där fick de strukturerad 

information av en sjuksköterska som var utbildad på området. De fick se en video som visade 

rutiner före operation, under operation, erfarenheter, känslor och aktiviteter att förvänta sig 

efter utskrivning. Dock visade studien inga effekter då det gällde förkortad vårdtid och 

kliniska resultat (a.a). 

 

Informationens betydelse för att etablera en kontakt mellan sjuksköterska 

och patient  
Studier har visat att det med fördel har minskat oro och ångest hos patienten då en kontakt 

redan var etablerad.  

Lamarche, Taddeo och Pepler (1998) framhäver att om en kontakt redan är etablerad kan detta 

förklara minskningen av oro hos undersökningsgruppen till skillnad från kontrollgruppen som 

visar mer oro. Även Mitchell (2000) påvisade i sin reviewartikel att kontakt med samma 

sjuksköterska under hela vårdtiden visar stor tillfredställelse för patienten och kan leda till 

tidigare utskrivning. 

 

Fysisk gestaltning av en sjuksköterska eller anhörig i stressfulla situationer är en stor fördel 

för patienten då det gäller att kunna hantera oro och ångest. Detta kan jämföras med då 

föräldrarna lämnar barnet ensamt i exempelvis ett undersökningsrum då barnet blir upprört 

och oroligt (Mitchell 2000). 

 

Konklusion  
Resultatet visade att patienten genom ökad kunskap från den preoperativa informationen om 

händelseförloppet före, under och efter operation, kan bli hjälpt att bemästra sin smärta, oro 

och ångest vilket leder till snabbare återhämtning. Vidare framkom betydelsen för patienten 

att etablera en kontakt med samma sjuksköterska innan, under och efter vårdtiden.  

Kontinuitet i vården har betydelse för patientens välbefinnande.   
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RESULTATDISKUSSION 
I redovisade studier framkom skillnader och likheter mellan bakgrundsartikeln och de artiklar 

vi studerat. I bakgrundsartikeln tar författarna upp betydelsen av individuell information. Så 

gör också Mitchell (2000) som menar att det inte gagnar patienten att få osaklig information 

eller mer information än vad patienten är i behov av. Thomas & Zilling (1998) beskriver 

vidare i sin studie att det minskar oro då patienten erhåller information tidigare än dagen före 

operation. Dock påvisar Lee och Lee (2000) att informationen inte kan delges för lång tid 

innan operation då det har visat att patienten hinner bygga upp oro och ångest under tiden 

fram till inskrivning. Bakgrundsartikeln tar inte upp något om behovet av en redan etablerad 

kontakt mellan patient och sjuksköterska i det preoperativa skedet. Lamarche m. fl (1998) 

påvisar dock i sin studie att detta har positiva effekter. Att få möta samma sjuksköterska 

innan, under och efter vårdtiden ökar patientens välbefinnande (Mitchell 2000). 

Bakgrundsartikeln framhåller att information i grupp kan vara positivt både för patienten och 

rent kostnadsmässigt. I flera av studierna i resultatet informeras patienterna i grupp, dock tar 

studierna inte upp om det är fördelaktigt eller inte. Bakgrundsartikeln använde 22 artiklar i 

resultatet medan vi har utgått ifrån endast 9. Bakgrundsartikeln tar mer upp om olika 

förmedlingssätt om informationen. Informationen bestod av muntlig, skriftlig, video, diabilder 

och praktisk demonstration i bakgrundsartikeln. Därför är svårt att jämföra detta mellan 

artiklarna då vi ser mer på hur informationen delgivits. Generellt framkom att muntlig 

preoperativ information är vanligast förekommande. Bakgrundsartikeln visar större spridning 

i resultatet än vad vi har fått fram i vårt resultat. Vi tror att detta kan bero på att de gjort en 

större studie. När det gäller kortare vårdtid kom bakgrundsartikeln fram till att vårdtiden 

kortades med igenomsnitt två dagar medan Lockinlands och Pools (1998) studie visade en 

dags kortare vårdtid. Samtidigt visade Coslows och Eddys (1998) studie inte någon effekt när 

det gällde förkortad vårdtid. Lithner & Zilling (1998) har i sitt resultat påvisat studier där den 

preoperativa informationen både haft effekt på smärta, oro och ångest men även studier som 

inte visat någon effekt. Våra studier har visat mer entydiga resultat. Dock har två av våra 

studier, Lee & Lee (2000) och Lamarche m fl (1998), också visat att den preoperativa 

informationen inte har någon påverkan på smärta, oro och ångest. Vi har i en del av våra 

artiklar också funnit att resultaten inte är signifikanta då materialet till studierna varit för litet.  

 

Vi fann att informationsproblem som inte framkommit eller berörts i artiklarna är begrepp 

som följsamma patienter. Vi anser att detta är ett återkommande problem i vården. Spalding 
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(2000) påvisade i sin studie att är det följsamma patienter som bara nickar och håller med 

vårdpersonalen, kanske i själva verket patienterna inte har förstått informationen vilket 

medför att de riskerar att luxera höften då de inte förstått informationen. Hur vet jag som 

sjuksköterska att patienten verkligen har förstått informationen som givits? I Kims m fl (1999) 

studie tas det upp att patientens önskan efter information var hög men deras faktiska beteende 

gjorde att de inte vågade fråga efter mera information. Patienter som är öppna och lätta att 

komma nära inpå är också lättare att bedöma medan de patienter som inte gärna pratar om sig 

själva och sina problem är svåra att ge en bra omvårdnad. Andra informationsproblem som 

inte framkommit i artiklarna är om informationen bör ges olika till män och kvinnor. I 

Clements och Melbys (1998) studie tar de upp att det finns skillnader mellan könen som skall 

beaktas. Studien visar att kvinnliga patienter är mer mottagliga för information än manliga 

patienter. De studier som vi använt i resultatet som Lockinland och Pool (1998) och Coslow 

och Eddy (1998) har tagit upp enbart kvinnor i sina studier medan Kim, m fl (1999), 

Lamarche, m fl (1998), Spalding (2000) och Salmore och Nelson (1999) har både män och 

kvinnor i sina studier. Frågan är om det finns skillnader mellan könen? Bör information 

läggas upp olika till män och kvinnor? Detta kan vara intressant att studera vidare om könet 

har betydelse för hur informationens skall ges och vad den skall innehålla. 

 

Det visade sig att den omvårdnadsteorin vi först valt för studien var alldeles för begränsad 

genom att King inriktar sig på samspelet mellan sjuksköterskan och den sjuke. Vi anser att 

betydelsen av information måste ses i ett större sammanhang för att återhämtandet av hälsa 

och välbefinnande skall kunna ske. Hälsa är inget definitivt begrepp. Vad som är optimal 

hälsa varierar från individ till individ. Faktorer som påverkar upplevelsen av hälsa är bl.a 

ålder, kön, kultur, och samhällets normer. Känslan och upplevelsen av hälsotillståndet varierar 

även hos en och samma individ. Individens känsla av välbefinnande är knutit till omgivningen 

och kan därför variera från timme till timme från dag till dag och från år till år. 

Sammanfattningsvis kan man säga att hälsa är relativ att den varierar under olika betingelser 

(Bruce & Lind 1991). Vi anser oss inte riktigt kunna ta på och förstå vad King menar med 

sina begrepp som vi förklarat i bakgrunden och hur dessa skall appliceras i verkligheten. Vi 

valde därför en annan omvårdnadsteoretiker, Joyce Travelbee att jämföra med. Travelbee ser i 

ett vidare perspektiv och beskriver omvårdnadsprocessen som att observera och utforska om 

en person har behov av omvårdnad, att bekräfta eller vederlägga sin behovsbedömning genom 

samtal med patienten själv, att avgöra om jag som sjuksköterska är i stånd att tillgodose dessa 

behov och att planera hur omvårdnadsbehoven ska tillgodoses. Vi tyckte att detta sätt att 
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resonera verkade mer lättillgängligt och det var lättare och mer konkret att för oss att förstå. 

Det väsentliga är menar Travelbee att sjuksköterskan har den kunskap och insikt som krävs 

för att identifiera och tillgodose den sjukes behov (Kirkewold 2000, s 138). Ett av 

sjuksköterskans viktigaste redskap enligt Travelbee och likaså King består av kommunikation. 

I kommunikationen ingår vad Travelbee kallar sjuksköterskans ”terapeutiska användande av 

sig själv”. Med detta tolkar Kirkewold Travelbee att sjuksköterskan medvetet brukar sin egen 

personlighet och kunskap för att medverka till en förändring hos den sjuka individen. 

Förändringen är terapeutisk om den lindrar patientens plågor (Kirkewold 2000). Som vi redan 

nämnt framhäver Mitchell (2000) även detta i sin studie då han menar att fysisk gestaltning av 

sjuksköterskan eller en anhörig är till stor fördel vid stressfulla situationer för patienten. 

Travelbee definierar hälsa som en subjektiv och en objektiv hälsa. En persons subjektiva hälsa 

är en individuell definition av välbefinnande med en självuppfattning av fysisk, psykisk och 

andlig status. Objektiv hälsa är frånvaro av sjukdom, handikapp eller mätbara defekter av 

undersökning, laboratorieprover och värdering av psykkonsult. Travelbees teori är tillämplig 

när sjuksköterskan möter sjuka människor som är i stressade situationer (Marriner-Tomey & 

Alligood-Raile 1998). 

 

Under vår praktik på Klinisk utbildningsavdelning, korttidskirurgi verifierades resultaten i 

studien genom att vi fann att det preoperativa samtalet och dess information har stor betydelse 

för patienten och dennes välbefinnande. Rutinerna på avdelningen avlöpte så här att ungefär 

en månad innan operation blir patienten kallad per brev till avdelningen för ett 

inskrivningssamtal. I brevet står datum för dagen till operation, allmän information om 

avdelningen, förberedelser för operation och när de skall infinna sig för inskrivningssamtal. 

Vid ankomst till avdelningen blir patienten upplyst om att han skall få träffa sjuksköterska, 

narkosläkare och operatör. Patienten ombeds att reflektera över eventuella frågor till 

respektive yrkeskategori. Vi tycker detta är en bra metod och tillvägagångssätt men genom 

jämförelsen av vårt resultat, bakgrundsartikeln, omvårdnadsteorierna och våra egna 

erfarenheter anser vi att den preoperativa informationen bör individualiseras och bör utgå 

ifrån vilken operation som skall göras. Patienten bör ha möjlighet att kunna kontakta ansvarig 

sjuksköterska under perioden från kallelsen per brev fram till inskrivning där det preoperativa 

samtalet sker. Vi anser att hur bra den preoperativa informationen än är utarbetad gör den 

ingen nytta då det inte finns någon kontakt eller relation mellan sjuksköterska och patient. 

Resultatets del om informationens betydelse för att etablera en kontakt mellan sjuksköterska 

och patient förhåller sig ganska kort beroende på att varken bakgrundsartikeln eller artiklarna 
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i resultatet berört ämnet särskilt ingående. Dock anser vi att detta område har stor betydelse 

för patienten och dennes välbefinnande. Omvårdnadsteoretikerna lägger stor vikt vid just 

relationen. Travelbee identifierar faser i omvårdnaden där hon framhåller att sjuksköterskan 

och patienten måste visa empati, sympati och ha ömsesidig förståelse och kontakt med 

varandra i det första mötet (Kirkewold 2000). Eide & Eide (1997) påpekar hur viktigt 

Travelbee anser att det är att sjuksköterskan utvecklar ett människa-människa förhållande till 

patienten för att därigenom möta behov från patienten, anhöriga eller andra inblandade och 

därmed uppfylla syftet med omvårdnaden. 

 

Informationen bör innehålla allmän information om sjukhusvistelsen det vill säga hur det går 

till på avdelningen, vilka rutiner som förekommer, när patienten skall infinna sig på 

avdelningen, vårdförlopp innan, under och efter operation. Vi anser att det inte går att 

generalisera den preoperativa informationen. Alla patienter är inte i behov av samma 

information. Sjuksköterskan har här en väsentlig uppgift att kunna bedöma vad varje patient 

är i behov av när det gäller information, smärtstillande och lugnande. Det ideala vore om 

patienten kunde ha kontakt med samma sjuksköterska innan, under och efter vårdtiden för att 

kunna bygga upp den relation som ökar patientens välbefinnande. Vi fick en känsla av att 

patienten hellre frågar sjuksköterskan än läkaren om eventuella frågor. Detta tycker vi hade 

varit ett intressant fenomen att studera. Enligt våra erfarenheter tycker vi att det är operatörens 

uppgift att informera om operationens tillvägagångssätt, hur lång tid operationen tar, vanliga 

komplikationer, det postoperativa förloppet och utskrivning. Likaså bör narkosläkaren 

informerar och besvara frågor om narkosen. Som Mitchell (2000) påvisar i sin studie är just 

narkosen den del som patienten är mest orolig för.  Tyvärr säger sig vår erfarenhet att 

patienterna inte får den tid som de kanske skulle behöva i det preoperativa samtalet. 

Patienterna uppfattar att läkaren har bråttom iväg till nästa ställe och läkaren ger därför inte 

intryck av att han eller hon har tid att svara på eventuella frågor. Detta kan vara en av 

orsakerna till att patienten inte vill ta upp läkarens ”dyrbara tid” och därför hellre frågar 

sjuksköterskan de frågor som läkaren egentligen skulle ha svart på.  
 

Med de ständigt stigande siffrorna inom det polikliniska området (Cooper 1999), med de 

ekonomiska fördelarna och den stora efterfrågan ifrån patienterna, kommer säkerligen den 

preoperativa informationen få än större betydelse. Det finns varken plats, pengar eller 

personal att kunna ha långa postoperativa vårdförlopp. Dock finns det nackdelar med detta 

sätt att arbeta. Risken är stor att patienter skickas hem för tidigt och återkommer med 
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komplikationer som gör att patienten ändå upptar plats, är mer kostsam och kräver mer 

kompetent personal än om patienten behållits några dagar längre i primärskedet för 

observation. Vi kan inte förutsätta att alla patienter reagerar lika inför lika situationer och som 

vi sagt tidigare bör vården individualiseras inom alla grenar och område. Patienten spelar i sig 

själv en stor roll, vi har redan tagit upp aspekter såsom följsamma patienter och betydelsen av  

olika kön.  

 

Det som påvisas i denna studie och som tidigare litteratur även kommit fram till är att 

preoperativ information påverkar smärta, oro och ångest. Det går att uppnå en kortare vårdtid 

som leder till positiva resultat för patienten och ekonomiska vinster eftersom patienten går 

hem tidigare. Vad vi kommit fram till i denna studie är att information skall ses i ett större 

sammanhang, att relation och samspelet med patient skall betonas och att detta är en 

förutsättning för att patienten skall kunna tillgodogöra sig informationen för att därigenom 

påverka sitt välbefinnande och postoperativa återhämtning. Då vi studerat vårt resultat utifrån 

omvårdnadsteoretikerna har vi kommit fram till att kontakten mellan sjuksköterska och 

patient spelar stor roll för patientens förmåga att bemästra sin oro, ångest och smärta.  
 

METODDISKUSSION 
Vi valde att göra en litteraturstudie för att vi trodde att den metoden bäst skulle svara på vårt 

syfte. Vi kan inte heller nu se att vi skulle ha kunnat göra på något annat sätt. För att vi skulle 

kunna jämföra bakgrundsartikeln med vårt resultat anser vi att de sökord som använts är 

relevanta för vår studie. Dock kan vi nu i efterhand tycka att även sökord som pain och 

anxiety kunde ha använts. Det har funnits mycket material i ämnet vilket har gjort det svårt att 

sortera ut väsentligt material för studien. Då vi valde bort artiklar utan abstrakt valdes kanske 

väsentligt material bort men vi valde att göra så här på grund av begränsad tid. Vi har inte 

funnit någon primärkälla om Travelbees omvårdnadsteori därför har vi utgått från Kirkewolds 

analys om olika omvårdnadsteoretiker. Kirkewold tar i denna analys upp att det är svårt att få 

tag på primärkälla om Travelbee då den är slut på förlaget (Kirkewold 2000). 

 



 18 

LITTERATURLISTA 
 
Bruce, A. Lind, E. (1991) Om vård begrepp och mening, Bokförlaget Natur och Kultur: Lund  
 
Carlström, I. Hagman, L. (1995) Metodik för utvecklingsarbete och utvärdering, Novum 
Grafiska AB: Göteborg 
 
Clements, H. Melby, V. (1998) An investigation into the information obtained by patients 
undergoing gastroscopy investigation Journal of Clinical Nursing Nr 7 pp 333-342 
 
Cooper, J. (1999) Teaching patients in post-operative eye care: the demands of day surgery. 
Nursing standard Vol 13 No 32 pp 42-46 
 
Coslow, BI. Eddy, ME. (1998) Effects of preoperative ambulatory gynecological education: 
clinical outcomes and patients satisfaction Journal of perianesthesia Nursing Vol 13, No 1, 
pp 4-10 
 
Eide, H. Eide, T. (1997) Omvårdnadsorienterad kommunikation, Studentlitteratur: Lund 
 
Faulkner, A. (1995) Det professionella samtalet – om samspel och kommunikation i 
omvårdnadsprocessen, Gummessons tryckeri AB: Falköping 
 
Kim, H. Garwin, BJ. Moser, DK (1999) Stress during mechanical ventilation: benefit of 
having concrete objective information before cardiac surgery American journal of critical 
care  Vol 8, No 2 
 
King, I. (1981) A theory for nursing – system, concepts, process, John Wiley & sons. Inc 
printed in the United states of America 
 
Kirkewold, M. (2000) Omvårdnadsteorier – analys och utvärdering, 2:a upplagan, 
Studentlitteratur: Lund 
 
Lamarche, D. Taddeo, R. Pepler, C. (1998) The preparation of patients for cardiac surgery 
Clinical Nursing Research Vol 7 Issue 4 
 
Lee, DS. Lee SS. (2000) Pre-operative teaching: how does a group of nurses do it 
Contemporary Nurse Vol 9, Issue 1, pp 80-88 
 
Lithner, M. Zilling, T. (1998) Ökar preoperativ information patientens välbefinnande 
postoperativt? Vård i Norden No. 47 Vol 13 No 1 pp 31-33 
 
Lookinland, S. Pool, M. (1998) Study on effect of methods of preoperative education in 
women American Operate Room Nursing Vol 67, No 1, pp 203-213 
 
Marriner-Tomey, A. (1989) Nursing theorists and their work, second edition.  St Louis: The 
C.V. Mosby Company 
 
Marriner-Tomey, A. Alligood-Raile, M. (1998) Nursing theorists and their work, fourth 
edition.  St Louis: The C.V. Mosby Company 
 



 19 

Mitchell, M. (2000) Nursing intervention for pre-operative anxiety. Nursing standard  Vol 14 
No 37 pp 40-43 
 
Salmore, RG. Nelson, JP. (1999) The effect of preprocedure teaching relaxation instruction, 
and music on anxiety as measured by blood pressures in an outpatient gastrointestinal 
endoscopy laboratory Gastroenterology Nursing Vol 23, No 3, pp 102-110 
 
Svenska akademien (1992) Svenska akademiens ordlista, 11:e upplagan, sjunde tryckningen, 
Höganäs: Globograf 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 



 20 

  
 

 


	INLEDNING
	BAKGRUND
	Då King använder sig av nyckelorden interaktion, perception, kommunikation och transaktion ansåg vi att dessa nyckelord kunde relateras till vårt arbete då vi avsåg belysa hur patientens välbefinnande påverkas av informationssamtalet i det preoperativ...
	SYFTE
	Syftet är att genom en litteraturstudie belysa den preoperativa informationens betydelse för patientens postoperativa välbefinnande. Litteraturstudien avser åren 1998-2001.

	METOD
	Informationens betydelse för kunskap om vårdförloppet för patienten
	Informationens betydelse för patientens postoperativa återhämtning
	Informationens betydelse för att etablera en kontakt mellan sjuksköterska och patient

	Konklusion
	METODDISKUSSION


	LITTERATURLISTA
	Bruce, A. Lind, E. (1991) Om vård begrepp och mening, Bokförlaget Natur och Kultur: Lund
	Carlström, I. Hagman, L. (1995) Metodik för utvecklingsarbete och utvärdering, Novum Grafiska AB: Göteborg


