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Många studier har visat att välinformerade patienter upplever mindre oro i 

samband med anestesi vilket leder till mindre risk att drabbas av intra- och 

postoperativa komplikationer. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur 

det preoperativa samtalet leder till välbefinnande för patienter inför anestesi. 

Litteraturstudien baserades på åtta kvalitativa artiklar. Analysen genomfördes 

enligt Graneheims och Lundmans innehållsanalys. Resultatet visade att 

patienternas starkaste intryck i det preoperativa samtalet som bidrar till 

välbefinnande var att sjuksköterskan förmedlade trygghet, att de kände sig sedda 

som individer och inte som objekt. De viktigaste egenskaper som patienterna 

upplevde att sjuksköterskan hade i det preoperativa samtalet var lyhördhet, ömhet, 

lugn och medmänsklighet. Det preoperativa samtalets viktigaste innebörd och 

utformning var information och att sjuksköterskan var där som en samtalspartner. 

Patienterna upplevde att sjuksköterskan hade och skapade tillräckligt med tid i det 

preoperativa samtalet. Många av de patienter anestesisjuksköterskan möter på 

operationsavdelningen känner sig otrygga och har många frågor. Detta skulle 

kunna avhjälpas genom preoperativt samtal. Resultatet av denna studie kan bidra 

till att öka intresset för framförallt preoperativt samtal genomförda av 

anestesisjuksköterskor.  

 

 

Nyckelord: anestesisjuksköterskor, innehållsanalys, preoperativt samtal, 

perioperativ dialog, vårdande möte.  
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BAKGRUND 

 
Anestesisjuksköterskans möte med patienter preoperativt på 

operationsavdelningen är i regel kort och det är många gånger förenat med en stor 

utmaning att på denna tid förmedla trygghet till patienten (Hallenberg & Warrén 

Stomberg, 1996). Mötet med en patient med mycket oro, frågor och funderingar 

ställer krav på anestesisjuksköterskan och det kan uppstå svårigheter att skapa en 

förtroendefull kontakt med patienten. Anestesins förlopp befrämjas om patienten 

är lugn och trygg (Larsson, 2000). Troedsson (2003) skriver att en lugn patient 

kräver mindre mängd anestesimedel samt har mindre risk att drabbas av intra- och 

postoperativa komplikationer. Caumo m fl (2001) skriver att oroliga patienter i 

slutändan kan uppleva hela sjukhusvistelsen som mindre tillfredsställande jämfört 

med icke-oroliga patienter. Många studier visar att en välinformerad patient 

upplever mindre oro i förbindelse med anestesi (Beddows, 1997; Hughes, 2002; 

Lithner & Zilling, 1998; Sjöling m fl, 2003). Nästan femtio års forskning pekar på 

nyttan med preoperativ information men trots detta kommer fortfarande icke-

informerade och oroliga patienter till operationsavdelningen (Garretson, 2004).  

 

Patienters preoperativa oro och dess effekter 
Många studier visar att flertalet patienter är oroliga preoperativt. Mitchell (2003) 

skriver i en litteraturstudie att mellan 11-80 % av patienter visar oro inför anestesi. 

Enligt Caumo m fl (2001) finns faktorer som kan leda till preoperativ oro. Det kan 

vara förlust av kontroll och oberoende samt att skiljas från familj. Förväntad 

postoperativ smärta kan också leda till preoperativ oro. Författarna skriver vidare 

att inte bara rädslan för själva operationen utan också det faktum att den kan leda 

till döden ökar patienters oro samt att oönskade resultat av operationen eller 

konsekvenserna av den samma är ytterligare faktorer som leder till oro 

preoperativt (a a). Tankar på övriga familjemedlemmar, arbetet och vardagliga 

göromål bidrar också (Grieve, 2002). Tunér (2003) har i en litteraturstudie 

sammanställt patienters upplevelser i samband med anestesi och skriver att oro 

preoperativt kan vara relaterad till tidigare upplevelser av anestesi. Tunér (2003) 

skriver vidare att många oroliga för att inte vakna upp efter operationen eller för 

att vakna upp mitt under operationen och uppleva smärta, en så kallad awareness-

upplevelse. Daoud och Hasan (1999) beskriver i en studie att preoperativ oro kan 

leda till svårigheter för anestesipersonalen i samband med sövning. Oro skapar 

spänning i kroppen vilket kan leda till förlängd tid för käkleden att relaxera vid 

intubation och även högre incidens av hostning. Det är också bevisat att oroliga 

patienter behöver större mängd anestesimedel intraoperativt och har mer behov av 

smärtlindring postoperativt (Arnér & Gordh, 2000; Maranets & Kain, 1999; 

Mitchell, 2003). van den Bosch m fl (2005) beskiver i sin studie att hög nivå av 

ångest preoperativt är förenat med postoperativt illamående och kräkning. 

 

Preoperativt samtal 
Lindwall och von Post (2000) skriver att ett preoperativt samtal är en del av den 

perioperativa dialogen och skall ske i god tid innan premedicinering ges. 

Anestesisjuksköterskan lyssnar till patientens berättelse och förklarar den fortsatta 

vården. I det preoperativa samtalet hjälper anestesisjuksköterskan patienten att 

förbereda sig inför operationen. Rudolfsson (2003) skriver att 

anestesisjuksköterskan skall i samtalet visa att hon är villig att ta ansvar för 



2 

patientens välbefinnande under operationen. Strand Finstad och Valeberg (2005) 

skriver att tid måste avsättas för samtalet och bör ske i en lugn miljö utan 

distraktioner. Vidare skriver författarna att samtalet skall inbjuda till en dialog 

snarare än en monolog. Avsikten med det preoperativa samtalet är att förbättra 

patienternas förmåga till stresshantering samt att anestesisjuksköterskan skaffar 

sig information och upplysningar om patienten (a a). Zetterlund (2000) menar att 

anestesisjuksköterskans samtal kan förmedla en styrka inför en situation som 

patienten tycker känns svår. 

 

Perioperativ vård 
Perioperativ vård började användas som begrepp i USA på 1970-talet. The 

Association of periOperative Registered Nurses (AORN) definition av 

perioperativ vård är:  

 

”Perioperativ vård är de vårdhandlingar och vårdaktiviteter som 

utförs av en anestesi- och operationssjuksköterska under de pre-, 

intra- och postoperativa faserna i samband med en patients 

operation” (Lindwall & von Post, 2000, s 9). 

 

Lindwall och von Post (2000) skriver att perioperativ vård innebär att samma 

sjuksköterska besöker patienten i ett pre- och postoperativt samtal och är med 

under operationen. Det kan vara antingen en anestesi- eller 

operationssjuksköterska och kallas perioperativ sjuksköterska. Detta arbetssätt 

kräver att anestesi- och operationssjuksköterskor skapar kontinuitet i vårdandet för 

patienter som skall opereras och att det är sjuksköterskan som är kontinuiteten. 

Anestesi- och operationssjuksköterskors ansvar omfattar inte enbart den 

intraoperativa fasen, det vill säga tiden på operationsavdelningen, utan även den 

pre- och postoperativa fasen. 

 

Den perioperativa sjuksköterskans kompetens har sin grund i anestesi- och 

operationssjuksköterskans förmåga till reflektion, eftertanke och självkritik. Den 

har utvecklats genom vårdvetenskapliga och naturvetenskapliga kunskaper 

(Lindwall & von Post, 2000). Vårdandet måste tangera dess kärna, caritas, med 

grunddragen människokärlek och barmhärtighet för att det skall betraktas som 

professionellt. Lindwall och von Post (2000) menar att en kompetent 

anestesisjuksköterska har en ”klinisk blick”, är flexibel, har goda medicinska 

kunskaper, tekniska färdigheter, kunskap om monitorering och vårdvetenskapliga 

kunskaper. Vårdvetenskapen innefattar den kliniska vårdvetenskapens ontologi, 

metoder och kliniska förutsättningar. Anestesisjuksköterskan ser till patientens 

djupare behov och önskningar av att bli sedd och lyssnad till. 

Anestesisjuksköterskan har goda kunskaper i och erfarenheter av olika 

anestesiologiska metoder och tar ansvar för en annan människas vitala funktioner 

under anestesin. Anestesisjuksköterskans vård är högteknologisk och hon ägnar 

hela sin uppmärksamhet åt en patient i taget och ställs ofta inför svåra moraliska 

och etiska frågor (a a). 

 

Perioperativ dialog 
Den perioperativa dialogen är en organisationsmodell för perioperativ vård och 

bygger på kontinuitet samt ger plats för professionell vård (Lindwall & von Post, 

2000). Författarna skriver att denna innehåller den perioperativa vårdprocessen 
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och anestesi- eller operationssjuksköterskans pre-, intra- och postoperativa samtal. 

von Post m fl (2005) skriver att detta syftar till att lindra lidande och skydda 

patientens värdighet samt att skapa välbefinnande. Författarna skriver att i det 

preoperativa samtalet möter patienten den perioperativa sjuksköterskan före 

operationen. Patienten får berätta om sig själv, sina tankar inför operationen och 

ställa frågor. En professionell sjuksköterska har ett etiskt ansvar att bjuda in 

patienten till en vårdande gemenskap och skapa förtroende genom sina möten med 

patienten. Samtalet fungerar även som datainsamling, patientanalys och planering 

i samverkan med patienten. Författarna skriver vidare att det intraoperativa 

samtalet börjar när den perioperativa sjuksköterskan tar emot patienten på 

operationsavdelningen. Det finns ett förtroende eftersom patienten känner igen 

sjuksköterskan (a a). 

 

Lindwall och von Post (2000) skriver att ett perioperativt samtal skall vara ett 

vårdande samtal där patient och sjuksköterska möts i en dialog. I dialogen 

respekterar sjuksköterskan och patienten varandras olika ståndpunkter och sätt att 

uttrycka sig. I relationen visar sjuksköterskan och patienten varandra öppenhet 

och mänsklig förståelse när de delar sina kunskaper med varandra. I ett 

perioperativt samtal är kravet att sjuksköterskan skall vara närvarande både fysisk 

och mentalt. Det finns en skillnad mellan att höra på, se lyssnande ut och 

verkligen vara lyssnande (a a). 

 

Pre-admission clinics 
Pre-admission clinics (preoperativa kliniker) finns beskrivet i engelsk litteratur. På 

dessa kliniker förbereds patienten inför operation; alla undersökningar och prover 

utförs här och patienten medverkar i ett preoperativt samtal (Daniel & Banerjee, 

2004). Patienterna besöker dessa kliniker cirka 14 dagar för inläggningen på 

sjukhuset (Clinch, 1997). Författaren skriver att patienter som skall opereras, 

traditionellt läggs in på sjukhus minst en dag före operation för att genomgå 

medicinsk bedömning, utredning och förberedelse. Om det då uppkommer 

problem kan vistelsen på sjukhuset bli förlängd. Dessa problem tillsammans med 

behov av ett mer effektivt patientomhändertagande har lett till bildandet av dessa 

preoperativa kliniker (a a). 

 

Vårdande mötet 
Begreppet kommunikation betyder att göra något gemensamt. Kommunikationens 

syfte är att skapa god kontakt med patienten och då realisera professionens och 

patientens mål (Eide & Eide, 1997). Författarna skriver att goda 

samtalsfärdigheter leder till ökad förståelse och bättre omvårdnad samt bidrar till 

kunskaper om patientens situation som är nödvändiga för att planera bästa möjliga 

åtgärder. Eide och Eide (1997) menar också att p g a ökad effektivitet och högre 

tempo har sjuksköterskan kortare tid på sig att etablera kontakt och skaffa sig den 

helhetsbild av patientens situation som är nödvändig för att säkerställa en god 

behandling. Det vårdande mötet är avgörande för att lindra patientens situation. 

Arman och Rehnsfeldt (2006) skriver att varje gång patienten kommer i kontakt 

med hälso- och sjukvården finns det en förväntan om att tas emot med kärlek och 

respekt och därigenom få sitt lidande lindrat. Kännetecknande för 

anestesisjuksköterskans arbete är mötet med patienten i en traumatisk situation. 

Anestesisjuksköterskan tar på sig det överordnande ansvaret för liv och hälsa i en 

situation där patienten är helt hjälplös. En grundläggande moralisk utgångspunkt 
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för de flesta anestesisjuksköterskor är att bidra till frånvaro av smärta och obehag 

(Nortvedt, 2005). Vidare skriver Nortvedt (2005) att en av de viktigaste etiska 

principerna inom anestesisjukvården är respekten för patientens rätt till 

självbestämmande. Varje möte med patienten är unikt och det finns inga 

standardiserade former för hur ett möte skall gestalta sig och vad det skall 

innehålla. Målet med vårdandet i den preoperativa fasen är att lägga grunden för 

en vårdande relation (Lindwall & von Post, 2000). 

 

Anestesisjuksköterskans arbetsuppgifter 
I Riksföreningen för anestesi och intensivvård pågår ett utarbetande av förslag för 

en funktionsbeskrivning för anestesisjuksköterskor. I denna går att läsa att 

anestesisjuksköterskans arbete består i att tillgodose patientens behov av 

omvårdnad och behandling i samband med operationer och undersökningar samt 

vid akuta situationer på och utanför sjukhus. Vidare står det att detta arbete skall 

bygga på kunskap och erfarenhet i anestesiologi, medicinsk teknik samt 

omvårdnad. Anestesisjuksköterskan har eget yrkesansvar och är personligt 

ansvarig för sina handlingar, som skall utföras i överensstämmelse med vetenskap 

och beprövad erfarenhet. Anestesisjuksköterskan utför anestesi efter 

anestesiologens ordination och övervakar patientens vitala funktioner. I 

funktionsbeskrivningen framgår att kompetenskravet är svensk legitimation som 

sjuksköterska med specialistutbildning i akutsjukvård med inriktning mot anestesi 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård). 

 

Information är en grundläggande del i all sjukvård (Tunér, 2003). Patienten har 

rätt att få information om planerad anestesi, om möjliga risker och biverkningar 

vid anestesi (Nortvedt, 2005). Det finns även stöd för detta i hälso- och 

sjukvårdslagen, där det står att:  

 

”Patienten skall ges individuellt anpassad information om sitt 

hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och 

behandling som finns” (SFS 1982:763).  

 

Nortvedt (2005) menar att detta förutsätter bra förklaringar, planerade samtal och 

visshet att patienten har förstått informationen. Hur information skall förmedlas 

och vad den skall innehålla i varje enskilt fall kräver ett gott omdöme. I 

funktionsbeskrivningen för anestesi och intensivvård står det bl a att 

anestesisjuksköterskan skall ansvara för god information till patienter och 

anhöriga (Riksföreningen för anestesi och intensivvård, 2003). 

 

Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensram som valts är Paterson och Zderads interaktionsteori. 

Detta motiveras genom att målet med omvårdnaden enligt Paterson och Zderads 

omvårdnadsteoretiska struktur, är att utveckla en relation mellan patient och 

sjuksköterska. Paterson och Zderad beskriver patient – sjuksköterskerelationen 

som en levande dialog. Den levande dialogen innebär ett möte. Detta möte har en 

specifik innebörd för patienten och för sjuksköterskan (Rooke, 1995). Paterson 

och Zderads teori anknyter väl till den perioperativa dialogen, så som beskriven av 

Lindwall och von Post (2000). I den perioperativa dialogen talas om en dialog 

mellan den perioperativa sjuksköterskan och patienten och betoning läggs på att 
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en perioperativ sjuksköterska skall vara närvarande i mötet, precis som beskrivs i 

den fenomenologiska grundtanken i interaktionsteorin. 

 

Josephine Paterson och Loretta Zderad utvecklade år 1976 sin interaktionsteori. 

Teorin vilar på en existentialistisk och fenomenologisk grund (Rooke, 1995). 

Människan har förmåga till utveckling, hon tillvaratar och utvecklar inneboende 

möjligheter, gör val och har förmåga att ta ansvar för gjorda val (Paterson & 

Zderad, 1976). Enligt Rooke (1995) är detta den existentialistiska grunden i 

teorin. En bärande idé i denna teori är värdet att befinna sig i varje situation med 

hela sin person här och nu samt i omvårdnad kräva närvaro, äkthet och 

omedelbarhet (a a). Omvårdnad är en upplevd erfarenhet av en relation mellan två 

människor. Denna process benämns ”the between”. Det är två individer som möts 

och delar något. För att ”the between” skall uppstå krävs att sjuksköterskan har en 

medvetenhet om sig själv och förmåga att närvara i sig själv och i nuet. 

Sjuksköterskan skall ha en tro på att närvaro ökar omvårdnadens kvalitet och 

tillför omvårdnaden djupare dimensioner (Paterson & Zderad, 1976). Den 

fenomenologiska grunden framhålls i betydelsen av att vara ständigt närvarande i 

en situation. Sjuksköterskan skall kunna möta patienten förutsättningslöst och 

våga möta patienten utan förutbestämda antaganden. De upplysningar 

sjuksköterskan får i mötet med patienten omformas till en innebörd för att förstå 

och handha situationen (Rooke, 1995). 

 

Paterson och Zderad var bland de första omvårdnadsteoretikerna som utvecklade 

begreppet närvaro i omvårdnad. Närvaro ger sjuksköterska och patient möjlighet 

att bekräfta varandra genom att visa respekt, närhet och omsorg. I sjuksköterska - 

patient - situationer förväntar sig båda parter att sjuksköterskan är närvarande. 

Enligt Paterson och Zderad är ett av kännetecken på sjuksköterskans närvaro 

kombinationen av både vara och göra. Denna närvaro berör individen som helhet 

och är både personlig och professionell. Det personliga bekräftar det unika i den 

närvaro sjuksköterskan för med sig in i omvårdnadssituationen på grundval av sitt 

eget unika perspektiv. Det professionella syftar på målinriktningen i den konkreta 

situationen och på sjuksköterskans professionella ansvar. Ett annat viktigt 

kännetecken på närvaro är ömsesidighet. Detta beskrivs som att både 

sjuksköterska och patient uppfattas som personer snarare än objekt (O’Connor, 

1995). 

 

I Sverige tillämpas den perioperativa dialogen inte i någon större omfattning 

(Zetterlund, 2000). Däremot utför anestesiläkaren alltid en preoperativ 

bedömning, vars främsta avsikt är att reducera risken för perioperativ morbiditet 

(Arvidsson, 2000). För att få ökade kunskaper och förståelse om betydelsen av 

sjuksköterskans preoperativa samtal är det intressant att undersöka vad som 

beskrivs i litteraturen angående detta. 

 

 

SYFTE 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur det preoperativa samtalet leder 

till välbefinnande för patienter inför anestesi.  
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METOD 

 

Litteraturstudie valdes som metod. En litteraturstudie innebär att systematiskt 

söka, kritiskt granska och sammanställa litteraturen inom ett valt ämne samt att 

åstadkomma en syntes av data från tidigare genomförda empiriska studier 

(Forsberg & Wengström, 2003). Det blir allt vanligare att värdera, analysera och 

sammanställa resultat från tidigare studier. Forsberg och Wengström (2003) 

menar att forskning och utveckling bedrivs i allt mer ökad omfattning inom 

omvårdnad. Den stora mängden publicerade vetenskapliga artiklar gör det svårt 

för en enskild sjuksköterska att ha kontroll över kunskapsläget inom ett område. 

Det finns ett stort behov av att resultat från flera vetenskapliga studier 

sammanställs på ett systematiskt sätt. 

 

Urval 
Sökning av relevanta artiklar har skett i databaserna Cinahl och PubMed. 

Fritextsökning har använts i kombination med MeSH-termer. Sökorden som 

använts var: anesthesia nurses, information, inpatients, outpatients, patients, 

perioperative dialogue, perioperative nursing, preoperative education, 

preoperative nursing och theatre nurses. Söktermer har kombinerats med de 

Boolska sökoperatorerna ”OR” och ”AND”, vilket beskrivs i bilaga 1. De fetstilta 

sökorden i nämnda bilaga markerar använda MeSH-termer. Manuell sökning har 

gjorts på Vård i Nordens hemsida, där en artikel hittades och en artikel är erhållen 

via relaterade artiklar. En artikel hämtades ur en avhandling. Sökningen är 

genomförd av båda författarna från december 2007 till april 2008. 

Urvalskriterierna har varit artiklar som var relevanta utifrån syftet. Artiklarna 

valdes ut efter att abstrakt lästs och jämförts med syftet. Inklusionskriterierna var 

artiklar som publicerats senare än 1997, för att inkludera aktuell litteratur, skrivna 

på antingen svenska, engelska, danska eller norska och där abstrakt fanns 

tillgängligt. Undersökningarna som artiklarna baserades på skulle vara 

genomförda i Europa för att inte komma för långt från sjukvårdssystem 

annorlunda än i Sverige. Ytterligare inklusionskriterier var att artikeln skulle vara 

publicerad i en omvårdnadstidskrift och ha en kvalitativ forskningsansats. Artiklar 

om barn, anhöriga eller med medicinsk inriktning exkluderades. Totalt hittades 11 

artiklar.  

 

Kvalitetsbedömning 
För att få en helhetskänsla lästes de utvalda artiklarna upprepade gånger av båda 

författarna. Därefter kvalitetsgranskades dessa utifrån Forsbergs och Wengströms 

(2003) kvalitetsbedömningsprotokoll. I detta protokoll finns 18 frågor där 17 skall 

generera ett ja och en fråga skall generera ett nej. Varje fråga kunde ge antingen 1 

eller 0 poäng. En femgradig skala utarbetades av författarna där < 5 poäng gav 

betyg 1, 5-9 poäng gav betyg 2, 10-13 poäng gav betyg 3, 14-15 poäng gav betyg 

4 och 16-18 poäng gav betyg 5. Artiklar med betyg 3-5 är valda för analys. För att 

säkerställa objektiviteten gjordes kvalitetsbedömningen enskilt av författarna och 

oberoende av vem som granskat artikeln blev bedömningen den samma. Tre 

artiklar valdes bort efter genomförd kvalitetsgranskning. Kvalitetsbedömning och 

sammanfattning av de utvalda artiklarna redovisas i bilaga 2. 
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Artikelbearbetning och analys 
De vetenskapliga artiklarna bearbetades efter Graneheims och Lundmans (2004) 

innehållsanalys vilket är en analys i flera olika steg, se tabell 1. Innehållsanalys 

innebär en identifiering av meningsbärande enheter vilka kondenseras för att 

filtrera bort onödigheter utan att ta bort essensen. Därefter kodas dessa för att 

bilda subkategorier och slutligen kategorier (a a). I steg ett lästes artiklarna 

igenom ett flertal gånger utifrån syftet med studien och för att få en djupare 

förståelse. Därefter, i steg två, togs meningsenheter som svarade mot syftet ut 

enskilt och jämfördes sedan mot vad var och en hade kommit fram till. Om olika 

meningsenheter valts ut diskuterades dessa till enighet uppstod. Meningsenheterna 

överfördes sedan på separat papper för att i steg tre kondenseras. Innebörden i 

kondenseringarna abstraherades sedan till koder, vilket innebär att den 

ursprungliga meningsenheten nu koncentreras ytterligare. Koden ges ett namn 

som är beskrivande för dess innehåll. I steg fyra skapades efter diskussion 

subkategorier av koderna, där koder med gemensamt innehåll sammanfördes 

under samma subkategori. Dessa subkategorier fick svenska namn och 

sammanfördes därefter till fyra kategorier efter det mest framträdande i innehållet. 

Kategorierna benämndes även de på svenska, se tabell 1.  

 
Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

 

Meningsenheter Kondensering Kod Subkategori Kategori 

I felt calmed and 

satisfied about 

being treated 

like a human 

being, someone 

in need for care, 

and not just 

someone lying 

there like an 

object that had 

to be dealt with. 

That helped me 

the whole way 

through. 

 

Treated like a human 

being in need for 

care 

Feeling of 

being a 

human being 

Känna sig sedd Patienters 

upplevelser 

som bidrar 

till väl- 

befinnande 

 

I told her I was 

afraid of the 

needles and the 

injection. She 

treated me 

seriously and I 

did not see any 

needle and 

injection in the 

operating room. 

 

I was afraid but she 

treated me seriously 

Treated me 

seriously  

Lyhördhet Sjuksköter-

skans sätt att 

skapa väl- 

befinnande i 

det pre-

operativa 

samtalet 

I received very 

detailed verbal 

and written 

information 

about the 

procedure and 

the aftercare 

which reduced 

Receiving detailed 

information which 

reduced anxiety 

Detailed 

information 

Information Innehåll och 

utformning 

av det 

preoperativa 

samtalet 
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anxiety. 

 

I liked the way 

she kept 

stopping to 

check out my 

understanding of 

the procedure 

and she 

encouraged me 

to ask questions 

Stopping to check 

out understanding 

and encouraged to 

ask question 

Stopping to 

check out  

Ta sig tid Att ha och 

skapa tid för 

samtal 

 

 

De preoperativa samtalen som analyserades i de svenska studierna ingick en del i 

den så kallade perioperativa vården. Dessa samtal utförde anestesisjuksköterskan 

tillsammans med patienten dagen före operationen. De engelska studiernas samtal 

var däremot genomförda på en preoperativ klinik, som patienten besökte en till två 

veckor före operationen. I den norska studien var det de preoperativa samtalen 

som sjuksköterskor på vårdavdelningen genomförde som har analyserats. I de 

olika studierna har både vuxna män och kvinnor ingått som har genomgått olika 

typer av elektiva operationer. 

 

 

RESULTAT 

 

Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i fyra kategorier, vilka beskriver 

essentiella komponenter för hur välbefinnande kan förmedlas genom ett 

preoperativt samtal. Det framkom i resultatet av denna studie, att vissa upplevelser 

hos patienter, särskilda egenskaper hos sjuksköterskan, innehållet och 

utformningen av samtalet och att ha tillräckligt med tid avsatt tillsammans 

skapade en känsla av välbefinnande hos patienten. För tydlighetens skull 

presenteras resultatet under de olika subkategorierna. 

 

Patienters upplevelser som bidrar till välbefinnande 
Trygghet 
Enligt Lindwall m fl (2003) kände patienter trygghet när sjuksköterskan lyssnade 

och visade att hon förstod och respekterade patientens oro. När patienter upplevde 

trygghet i samtalet var det skönt att kunna lämna över sitt liv i sjuksköterskans 

händer. Patienter antydde att de inte behöver ha full kontroll över situationen utan 

det viktigaste var att känna sig trygg tillsammans med sjuksköterskan i det 

preoperativa samtalet (a a). Deltagare i Rudolfsson m fl (2007) studie beskrev att 

trygghet uppstod när sjuksköterskan visade att allt kom att bli bra, inget kunde gå 

fel och då kunde patienten lämna över ansvaret och omsorgen över sig själv till 

sjuksköterskan.  

 

          ”We talked about the anaesthesia and how my body will be different  

 after breast surgery. She listened to my questions and understood how  

 worried I was to be anaesthetized and to lose my breast. She was  

 careful and I felt safe to leave myself (in her hands).” 

(Lindwall m fl, 2003, s 249) 
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Rudolfsson m fl (2003) beskrev att patienter kände sig lugna och trygga då 

sjuksköterskan lovade att hon skulle finnas till hands under hela den perioperativa 

perioden. Vissa patienter menade att just detta löfte om att få träffa samma 

sjuksköterska gjorde att de kände sig mindre ängsliga. Deltagare i Rudolfssons  

m fl (2007) studie sa att när de under det preoperativa samtalet vågade lita på att 

sjuksköterskan skulle finnas nära och till hands kände de sig trygga och vågade tro 

på att sjuksköterskan skulle skydda dem och upprätthålla liv.  

 

”She had promised me that she would take care of me, 

that she’d be with me the whole time. I stopped being so frightened…  

when she gave me that comfort then I wasn’t afraid.  

(Rudolfsson m fl, 2003, s 80)   

     

Sjuksköterskan ingav också trygghet för vissa patienter inte bara genom det hon 

verkligen sa utan också genom sitt sätt att vara (Rudolfsson m fl, 2003). En 

deltagare i studien menade att sjuksköterskan förmedlade hopp och förtröstan i det 

preoperativa samtalet, utan att egentligen säga något alls.  

 

Känna sig sedd 
I flertalet studier redovisades att känslan av att bli sedd som en individ i det 

preoperativa samtalet och inte bara som en anonym patient ledde till att känna sig 

betydelsefull (Carr m fl, 2006; Gilmartin, 2004; Lindwall m fl, 2003; Malkin, 

2000; Rudolfsson m fl, 2003; Rudolfsson m fl, 2007). Enligt deltagarna i 

Lindwalls m fl (2003) studie hade sjuksköterskorna i det preoperativa samtalet 

förmågan att få dem att känna sig unika och därmed sedda. I studien av Malkin 

(2000) menade patienter att om de kände att sjuksköterskan visade dem respekt i 

det preoperativa samtalet kände de sig sedda.  

 

”You are very strongly and right from the word go, given the 

impression that you are going to be treated as an individual not just 

patient X. You got a sense of respect as a person, as an individual.” 

(Malkin, 2000, s 109) 

 

Deltagare i Gilmartins (2004) studie sa att när sjuksköterskan uppmanade till att 

ställa frågor i det preoperativa samtalet gav det en känsla av välbefinnande, att bli 

sedd. Deltagarna berömde sjuksköterskorna för att de behandlade dem som 

individer. Vidare beskrevs att känslan av att vara i fokus (Rudolfsson m fl, 2007) 

och vara den part som är den viktiga i samtalet (Rudolfsson m fl, 2003), gjorde att 

patienter kände sig sedda. 

 

“Only the two of us talked… She came and talked to me alone, and 

she told me what was about to happen and what had already 

happened. I was the one who was important and not anyone else. I felt 

like she cared for me as a person.” (Rudolfsson m fl, 2003, s 82) 

 

Flera patienter sa att kunskapen av att veta vad som kom att hända under 

sjukhusvistelsen ledde till en känsla av att bli involverad och därmed sedd 

(Rudolfsson m fl, 2003). 
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Tillit 
Patienter i Lindwalls m fl (2003) studie menade att det fanns en vänskaplig känsla 

i det preoperativa samtalet som gjorde att de kände tillit till sjuksköterskan vilket 

sedan ledde till en familjär stämning när de båda möttes senare igen i den 

perioperativa dialogen. Denna familjära stämning beskrevs även i Rudolfssons m 

fl (2007) studie och patienterna sa att när förtroende för sjuksköterskan i det 

preoperativa samtalet uppstod, var det lätt att kunna lämna över ansvaret till 

henne. Malkin (2000) skrev att patienterna kände sig välkomna till det 

preoperativa samtalet och att detta gav en känsla av tillit. Patienter i denna studie 

hade ett preoperativt samtal på en preoperativ klinik och de uttryckte att hela 

omgivningen upplevdes som förtroendeingivande.  

 

”I was pleasantly and kindly received and welcomed by everybody…  

it was as if people wanted you to feel and to be better. You know  

everybody seemed anxious to help. There is a real feeling of caring 

here,  you feel that you are going to be cared for when you come in.”  

(Malkin, 2000, s 110). 

 

 

Sjuksköterskans sätt att skapa välbefinnande i det preoperativa 
samtalet  
Lyhördhet 
I Gilmartins studie (2004) kommenterade många patienter vikten av de personliga 

egenskaperna hos sjuksköterskan. Patienterna uppskattade att sjuksköterskorna 

lyssnade till deras historia och även att de var skickliga att bedöma deras 

personliga behov. I Rudolfssons m fl (2007) studie beskrev patienterna att de 

uppskattade när de kände att sjuksköterskan var en skicklig lyssnare under det 

preoperativa samtalet och tog deras oro på allvar, utan att ignorera något. 

Deltagare i Lindwalls m fl (2003) studier sa även de att det var viktigt att 

sjuksköterskan var en aktiv lyssnare under samtalet. 

 

”I talked about my previous problems and I told her I was afraid of 

the needles and the injection. She treated me seriously and I did not 

see any needle and injection in the operating room”  

(Lindwall m fl, 2003, s.249) 

 

Ömhet 
I Spaldings (2003) studie menade de flesta deltagarna att de upplevde att 

sjuksköterskorna i det preoperativa samtalet var varma, vänliga, omtänksamma 

och avslappnade. En patient beskrev att sjuksköterskorna var underbara och 

omsorgsfulla människor och att möta en sådan ömsint person hade en lugnande 

inverkan. Sjuksköterskans ömsinta egenskap i det preoperativa samtalet 

uppskattades av flertalet patienter (a a). Lindwall m fl (2003) presenterade 

flertalet patienter som också uppskattade att sjuksköterskan visade ömhet i det 

preoperativa samtalet och att det kändes bra att möta en positiv och varm 

människa. Rudolfsson m fl (2007) beskrev att patienternas erfarenhet av 

sjuksköterskan med sitt mjuka och hjärtliga sinnelag och lugna uppträdande 

skapade en harmonisk stämning. En patient beskrev det så här:  

 



11 

”I can’t explain what she was like, only that she just existed, in a 

sensitive sort of way. That she didn’t just do her job but was so very 

gentle and good somehow” (Rudolfsson m fl, 2007, s 911) 

 

Lugn 
En annan egenskap som flertalet patienter uppmärksammade var att 

sjuksköterskan under det preoperativa samtalet hade förmågan att kunna förmedla 

lugn och ro (Rudolfsson m fl, 2003; Rudolfsson m fl, 2007). Förmågan att 

förmedla detta lugn gör sjusköterskan antingen genom att ge ett lugnt intryck i det 

preoperativa samtalet eller genom att samtala lugnt och stilla om det som hända 

skall. Oavsett på vilket sätt så uttryckte flertalet patienter att det minskade deras 

oro inför operationen (a a). En patient berättade:  

 

”Her calmness, she was very calm. She induced a great calm – like a 

stilling of the Atlantic, that was probably the best part. The water was 

as calm as a mirror, no choppy waters, she was, like, she was so 

incredibly calm. She came in and sat down and told me who she was… 

and I thought, “my Lord how calm she is. This is going to be easy.” 

Even though I wasn’t anxious, I relaxed anyway.” 

(Rudolfsson m fl, 2003, s 80) 

 

Medmänsklighet  
Deltagare i Rudolfssons m fl (2007) studie uttryckte att sjuksköterskans förmåga 

att visa empati och medmänsklighet i det preoperativa samtalet ledde till minskad 

oro. Det faktiska engagemanget som sjuksköterskan förmedlade gjorde att många 

patienter kände att sjuksköterskan var någon som kunde mildra lidande och den 

oro som de hade preoperativt (a a). Även i Gilmartins (2004) studie beskrev 

patienter att sjuksköterskor visade stor medkänsla och empati i det preoperativa 

samtalet. 

 

Innehåll och utformning av det preoperativa samtalet 
Information 
I Spaldings (2003) studie träffade patienterna sjuksköterskorna på en preoperativ 

avdelning och hade där ett preoperativ samtal. Patienterna sa att den preoperativa 

undervisningen hjälpte till att minska oro, eftersom de fick reda på vad som kom 

att hända under tiden på sjukhuset. En patient sa att han först en tid efter 

operationen verkligen förstod hur nyttig den preoperativa informationen hade 

varit. Deltagarna i Gilmartins (2004) studie träffade även de sjuksköterskorna på 

en preoperativ klinik och sa att informationen i det preoperativa samtalet var 

omfattande och viktig i den preoperativa förberedelsen och hjälpte till att minska 

deras ångest. Inte bara information om vad som kom att hända rent 

operationstekniskt utan också information angående på vilket ställe den 

polikliniska avdelningen fanns upplevdes som betryggande i det preoperativa 

samtalet (a a). 

 

”I found the preoperative session to be extremely useful. I received 

very detailed verbal and written information about the procedure and 

after-care, which reduced anxiety. It is my body and I would prefer to 

know what is going to happen and knowing where the day unit was 

based was quite comforting.” 
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(Gilmartin, 2004, s 247). 

 

I Malkins (2000) studie beskrev flertalet patienter att preoperativ information 

hjälpte till att minska oro och ångest. Det preoperativa samtalet hölls på en 

preoperativ avdelning och flertalet berättade att de efter samtalet kände sig mer 

förberedda på sjukhusinläggningen. 

 

”The preoperativ session is very valuable. I think a lot of people will 

be glad to have had it, not just come in cold you know. I think knowing 

sort of what’s going to happen to you is much better than swanning in 

blind and just not knowing what”   

(Malkin, 2000, s 111).  

 

I Kvalvaag Grønnestad & Blystads (2004) studie berättade patienter att 

informationen i det preoperativa samtalet gjorde att de slapp att gå och fundera på 

saker och ting hela tiden. Den preoperativa informationen ökade trygghetskänslan 

och upplevelsen av att ha kontroll inför operationsdagen. En patient menade att 

informationen i det preoperativa samtalet visade att sjuksköterskan hade 

kompetens och kunskap vilket ledde till förtroende för personalen. 

 

Samtalspartner 
Deltagare i Rudolfssons m fl (2007) studie tyckte att det var bra att ha någon att 

prata med eftersom de upplevde att de var helt ensamma i sin situation. 

Sjuksköterskan var den de kunde samtala med och lita på. En patient beskrev att 

hon kunde ställa vilka frågor som helst till sjuksköterskan (a a). Rudolfsson m fl 

(2003) fann att patienterna var nöjda med att kunna följa processen genom 

vägledning. En patient menade:  

 

”She guided me in a fantastic way...giving me information at just the 

right time, so that I could follow the process in my mind”  

(Rudolfsson m fl, 2003, s 81). 

          

Att ha och skapa tid för samtal 
Tillräckligt med tid var avsatt 
Deltagare i Spaldings (2003) studie sa att de upplevde att personalen var 

tillgänglig och avsatte tillräckligt med tid till det preoperativa samtalet. De sa 

vidare att oavsett vilka frågor som kom upp så hade sjuksköterskan tid att ta sig an 

dem. Flertalet patienter i Rudolfssons m fl (2007) studie betonade vikten av att 

sjuksköterskan ägnade tillräcklig tid till det preoperativa samtalet, en patient 

beskrev det så här:  

 

”She was very calm when she talked to me and told me about 

 everything. She devoted sufficient time to it and in a leisurely way.  

She was very understanding I must say. I could feel it. She didn’t 

 rush in order to get to the next patient more quickly.” 

(Rudolfsson m fl, 2007, s 911). 

 

Patienter beskrev också i Rudolfssons m fl studie från 2003 att sjuksköterskan 

avsatte tid för dem genom att vara närvarande vid det preoperativa samtalet och 
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även senare i den perioperativa dialogen. Flertalet patienter var mycket nöjda med 

att sjuksköterskan samtalade med dem professionellt och utan stress (a a). 

 

Låta samtalet ta tid 
Patienter i Rudolfssons m fl (2003) studie sa att de upplevde att sjuksköterskan 

hade tid för dem när de träffades i det preoperativa samtalet och även senare i den 

perioperativa dialogen. Genom att berätta vad som kom att hända och även vad 

som hade hänt gjorde att patienterna kände att sjuksköterskan tog sig tid. I 

Gilmartins (2004) studie sa patienterna att de blev positivt överraskade över att 

sjuksköterskorna tog god tid på sig i det preoperativa samtalet. 
 

”The staff nurse was extremely easy to talk to as we explored issues 

relating to my health including medications. I liked the way she kept 

stopping to check out my understanding of the procedure and she 

encouraged me to ask questions.” 

(Gilmartin, 2004, s 246). 

 

 

DISKUSSION 

 
Metoddiskussion 
Syftet med studien var att belysa hur det preoperativa samtalet leder till 

välbefinnande för patienter inför anestesi. Litteraturstudie valdes som metod 

eftersom vi hade en uppfattning om att det fanns mycket forskning inom området. 

Merparten av litteraturen som hittades var av kvantitativ art och motsvarade 

därmed inte syftet, eftersom avsikten var att undersöka patienternas upplevelser av 

det preoperativa samtalet. 11 artiklar hittades efter upprepade sökningar i olika 

databaser och manuell sökning. Efter slutförd kvalitetsanalys kvarstod åtta artiklar 

som ingår i föreliggande studie. Det låga antalet artiklar kan vara en svaghet, men 

uppvägs av ett rikt innehåll i flertalet. En orsak till varför så få artiklar hittades 

kan vara att inklusions- och exklusionskriterier var för snäva. Möjligtvis hade vi 

hittat fler artiklar om barn och anhöriga hade inkluderats samt att artiklar som var 

publicerade tidigare än 1997 hade inkluderats. Om vi hade inkluderat studier 

utförda i andra världsdelar än Europa hade vi troligtvis också hittat fler artiklar.  

 

Vid litteratursökning har MeSH-termer, som kombinerats med fritext sökning 

använts. Genom fritextsökning ökar sensitiviteten i sökningen och MeSH-

termerna bidrar till god specificitet (Willman m fl, 2006). 

 

Skillnaden mellan studierna gällande hur långt i förväg som de preoperativa 

samtalen utförts kunde ha lett till svårigheter i analysen av resultatet, men det har 

inte varit problematiskt att göra en jämförelse av innehållet och upplevelsen av 

nämnda samtal. Patienterna resonerade om det preoperativa samtalet på liknande 

sätt oavsett tidpunkt de hade pratat med sjuksköterskan. En styrka i studien är att 

de preoperativa samtalen som analyserats endast är utförda i tre olika länder, alla i 

Europa. Positivt är också att de artiklar som använts till analysen är aktuella. 

Analysmetoderna i de olika studierna har varierat vilket inte har inte åsamkat 

några problem i föreliggande studie eftersom det inte fanns någon skillnad i 

patienternas resonemang kring det preoperativa samtalet. Detta stärker resultatets 
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trovärdighet och sannolikhet. Trovärdigheten i vår studie styrks genom att vi i 

metoddelen utförligt har beskrivit hur litteratursökning och analys har gått till. 

Framkomna kategorier redovisas i tabell 1 och valda citat redovisas i resultatet för 

läsaren att se. Av de åtta artiklarna var en publicerad på norska och resten på 

engelska. Vår översättning och tolkning kan ha medfört att nyanser kan ha 

förlorats och påverkat resultatet.  

 

Under arbetets gång har båda författarna genomgående fört en diskussion och 

kommunikation med varandra. Detta anser vi ha påverkat trovärdigheten positivt. 

Vi har haft tillgång till handledning under hela arbetets gång. 

 

Resultatdiskussion 
Det preoperativa samtalet 
I resultatet framkommer att det preoperativa samtalet har stor betydelse för 

patienternas välbefinnande (Carr m fl, 2006; Gilmartin, 2004; Kvalvaag 

Grønnestad & Blystad, 2004; Lindwall m fl, 2003; Malkin, 2000; Rudolfsson m 

fl, 2003; Rudolfsson m fl, 2007; Spalding, 2003). Tidigare studier visar att 

samtalets innebörd är av vikt, patienterna vill bli välinformerade om vad som 

komma skall (Hughes, 2002; Lithner & Zilling, 1998; Sjöling m fl, 2003). 

Lundberg (2000) skriver att det är anestesipersonalens uppgift att lindra och 

motverkar patienters oro och ängslan inför anestesi vilket görs genom att på ett 

omsorgsfullt sätt ställa frågor, lyssna och informera. I föreliggande studie 

framkommer inte bara att innehållet i samtalet är viktigt utan även också på vilket 

sätt sjuksköterskan agerar och uttrycker sig i det preoperativa samtalet (Gilmartin, 

2004; Lindwall m fl, 2003; Rudolfsson m fl, 2007; Spalding, 2003). I Patersons & 

Zderads (1976) interaktionsteori framgår just vikten av att sjuksköterskan i 

omvårdnadssituationer ska finnas till med hela sin person här och nu och att 

sjuksköterskan ska visa närhet och äkthet i varje situation. Patienterna i denna 

studie säger att det är viktigt att få känna sig sedda och inte bli behandlade som 

objekt. De upplever att sjuksköterskan sätter dem i fokus och behandlar dem som 

unika istället för anonyma personer (Carr m fl, 2006; Gilmartin, 2004; Lindwall m 

fl, 2003; Malkin, 2000; Rudolfsson m fl, 2003; Rudolfsson m fl, 2007) vilket 

stämmer väl in med vad Lindwall och von Post (2000) skriver angående det 

preoperativa samtalet;  

 

”Patienten skall ges möjlighet att känna sig som en hel människa.”  

(Lindwall & von Post, 2000, s 84). 

 

          Skapa välbefinnande 
Trygghet och bekräftelse är en viktig faktor för att minska oro och ängslan och 

främja välbefinnandet preoperativt. Bekräftelse handlar om att erkänna, respektera 

och acceptera patientens rätt att vara sig själv vilket leder till att upplevelserna för 

patienten är sanna (Solvoll, 2005). Det finns många sätt att se på trygghet och 

inom omvårdnad har det varit vanligt att betrakta trygghet som ett mänskligt 

behov. Trygghet kan finnas i handlingar, i tonfall, i gester och i tystnaden – det 

osagda (Thorsen, 2005). Patienter i föreliggande studie nämner ovanstående 

beståndsdelar som viktigt i det preoperativa samtalet vilket resulterar i att de 

känner välbefinnande inför anestesi (Lindwall m fl, 2003; Rudolfsson m fl, 2007). 
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Tidsaspekten 
I de svenska studierna som redovisas i resultatet (Lindwall m fl, 2003; Rudolfsson 

m fl, 2003; Rudolfsson m fl, 2007) arbetar anestesisjuksköterskorna efter den 

perioperativa dialogens riktlinjer, vilket innebär att tid är avsatt till preoperativa 

samtal och att anestesisjuksköterskorna inte har några andra åtagande samtidigt 

som de samtalar med patienterna. Patienternas upplevelser är att de efter samtalen 

känner sig trygga och att denna känsla har stor betydelse för att kunna lägga över 

ansvaret till anestesisjuksköterskan under operationen och därmed känna 

välbefinnande inför anestesi (Lindwall m fl, 2003; Rudolfsson m fl, 2003; 

Rudolfsson m fl, 2007). 

 

I studierna som är gjorda i England har patienterna haft sitt preoperativa samtal på 

en preoperativ klinik, på engelska kallad pre-admission clinic (Carr m fl, 2006; 

Gilmartin, 2004; Malkin, 2000). Här har också sjuksköterskorna tid avsatt till 

detta samtal och patienterna är nöjda med upplägget. De känner sig 

välinformerade och berömmer sjuksköterskornas egenskaper i samtalet. En känsla 

av välbefinnande infinner sig. Paterson och Zderad talar om att sjuksköterskan 

transformerar och omformar subjektiv data hon får från mötet av patienten till en 

innebörd för att förstå och handha patientens situation (Rooke, 1995) vilket gör att 

sjuksköterskan kan bidra till att patienter känner välbefinnande inför anestesi.  

 

I resultatet framkommer att patienter uppskattar att sjuksköterskan tar har tid till 

det preoperativa samtalet vilket leder till att patienterna känner välbefinnande 

(Gilmartin, 2004; Rudolfsson m fl, 2003; Rudolfsson m fl, 2007; Spalding, 2003). 

I anestesisjuksköterskans arbete ingår det inte alltid att ansvara för preoperativa 

samtal med patienter. Detta har medfört att patienterna många gånger känner sig 

otrygga när de kommer till operationsavdelningen. Det ligger vanligtvis en 

tidspress över verksamheten på operationsavdelningen och det medför svårigheter 

för anestesisjuksköterskan att hinna prata med patienten inför anestesi. Stundom 

kan det också vara svårt att tala ostört med patienten i en stressig operationsmiljö 

(Zetterlund, 2000). Anestesiläkarna träffar patienterna och gör en preoperativ 

bedömning vars främsta avsikt är att reducera risken för perioperativ morbiditet 

(Arvidsson, 2000). Detta samtal ska läkarna hålla med patienten på 

vårdavdelningen samtidigt som de många gånger har anestesiologiskt ansvar för 

de operationer som pågår och har sin personsökare på sig och därmed ofta kan blir 

störda under samtalet. Lundberg (2000) skriver att det givetvis är en stor fördel 

om samtalet kan hållas i tid före operation, utan stress och helst även ledas av den 

som skall ge anestesi. I Sverige kan denna person vara antingen anestesiläkare 

eller anestesisjuksköterska. Zetterlund (2000) skriver att när läkaren gjort klart sin 

medicinska bedömning kan sjuksköterskor helt handha informationsprocessen. 

Larsson (2000) skriver att idealsituationen är att det finns en organisation som 

medger att anestesisjuksköterskan tillsammans med anestesiläkaren besöker 

patienten preoperativt. Det är en trygghet för patienten att möta ett känt ansikte på 

operationsavdelningen. Det kan även leda till en tidsbesparing då 

anestesisjuksköterskan redan hunnit få preoperativ information och hunnit 

kontrollera patientens journalhandlingar (a a). 
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Preoperativt samtal i kliniken idag 
I föreliggande studie framkommer nyttan av det preoperativa samtalet utfört av 

anestesisjuksköterska för att patienter ska känna välbefinnande inför anestesi 

(Lindwall m fl, 2003; Rudolfsson m fl, 2003; Rudolfsson m fl, 2007). Zetterlund 

(2000) har gjort en undersökning för att kartlägga om anestesisjuksköterskor gör 

preoperativa besök runt om på opererande kliniker i Sverige. I enkätsvaren 

framkommer att preoperativt besök hos patienter innan sövning och operation 

endast sker mycket sällan. Inte mer än 2 av 65 svarande kliniker gjorde sådana 

besök. Anledningen till att dessa inte gjordes var bland annat att det inte finns 

arbetstid avsatt, personalresurserna inte räcker till och att det till viss del beror på 

”dåligt” initiativ från anestesisjuksköterskan. Faktum är att rutiner saknas kring 

det preoperativa besöket och även resursbrist i tid, personal samt ekonomi spelar 

stor roll. Zetterlund (2000) redovisar också att nästan 90 % av de svarande 

anestesisjuksköterskorna tyckte att det skulle vara en fördel för patienterna med 

ett preoperativt besök. Motsvarande bedömning med nyttan för 

anestesisjuksköterskan själv var 85 %.  

 

I resultatet framkommer nyttan av det preoperativa samtalet som en del av den 

perioperativa dialogen. I de analyserade svenska studierna (Lindwall m fl, 2003; 

Rudolfsson m fl, 2003; Rudolfsson m fl, 2007) jobbar anestesisjuksköterskorna 

utifrån den metoden. Hansson och Söderhamn gjorde 2004 en studie vars syfte var 

att se på operations- och anestesisjuksköterskors hållning till den perioperativa 

dialogen på två sjukhus i Sverige. De flesta var positivt inställda till arbetssättet 

men yngre medarbetare var mer positiva jämfört med de äldre. Det fanns även en 

mer positiv attityd bland kvinnliga anestesisjuksköterskor jämfört med manliga. 

Föga förvånande var de sjuksköterskor utbildade i den perioperativa dialogens 

arbetssätt mer positiva jämfört med dem utan (Hansson & Söderhamn, 2004). 

 

Framtida kliniska mål 
I resultatet framkom många positiva effekter för patienternas välbefinnande efter 

att ha medverkat i ett preoperativt samtal. De kände sig sedda och unika samt 

trygga. Patienterna uppskattade sjuksköterskans egenskaper och att tillräckligt 

med tid var avsatt för det preoperativa samtalet. En annan betydelsefull positiv 

effekt var att få information (Carr m fl, 2006; Gilmartin, 2004; Kvalvaag 

Grønnestad & Blystad, 2004; Lindwall m fl, 2003; Malkin, 2000; Rudolfsson m 

fl, 2003; Rudolfsson m fl, 2007; Spalding, 2003). von Post m fl gjorde 2005 en 

studie vars syfte var att kartlägga vad chefer, anestesi- och 

operationssjuksköterskor ser som möjligheter och hinder för att införa den 

perioperativa dialogen. De ansåg alla att införandet av den perioperativa dialogen, 

vari preoperativt samtal är en del, ger förutsättningar för ett nytänkande genom 

den ökade patientkontakten. En deltagare sa att införandet av den perioperativa 

dialogen ligger i tiden, det visar på en aktiv arbetsplats, underlättar vårt arbete, 

anestesin blir säkrare, ger lugnare patienter och bättre kontroll (a a). 

Det finns ett intresse för arbetssättet på universiteten sedan några år tillbaka. I 

kursplanen (2007) för den verksamhetsförlagda utbildningen i 

specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning mot anestesisjukvård vid Lunds 

universitet står det bland annat att studenten självständigt skall identifiera och 

förklara patientens perioperativa omvårdnadsbehov och självständigt kunna 

bedöma och bemöta patientens behov av information. Nyligen disputerade 
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Gudrun Rudolfsson i ämnet vilket kan leda till att arbetssättet kommer att spridas 

ytterligare. 

 

 

Slutsats 
Tidigare forskning visar att en lugn, trygg och välmående patient kräver mindre 

anestesimedel och analgetika. Detta kan uppnås genom preoperativt samtal. 

Viktigt är att patienterna känner sig sedda och känner tillit till sjuksköterskan, att 

sjuksköterskan är igenkännande och engagerad, att sjuksköterskan behandlar 

patienten som jämbördig samtalspartner och ger information samt att tid finns 

avsatt.  
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Bilaga 1. Litteratursökning med MeSH-termer i fetstil 

 

Sökord Databas Antal träffar Antal artiklar 

 i resultatet 

 

1. information OR preoperative education 

OR perioperative dialogue 

 

2. preoperative nursing OR perioperative 

nursing OR theatre nurses OR anesthesia 

nurses 

 

3. patients OR inpatients OR outpatients 

 

4. 1 AND 2 

 

5. 1 AND 3 

 

6. 2 AND 3 

 

7. 1 AND 2 AND 3 

 

1. information OR preoperative education 

OR perioperative dialogue 

 

2. preoperative nursing OR perioperative 

nursing OR theatre nurses OR anesthesia 

nurses 

 

3. patients OR inpatients OR outpatients 

 

4. 1 AND 2 

 

5. 1 AND 3 

 

6. 2 AND 3 

 

7. 1 AND 2 AND 3 
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Bilaga 2. Beskrivning av artiklar i resultatet 

 

Författare 

År 

Datainsamling/ 

Analys 

Deltagare/ 

Land 

Huvudfynd Kvalitets- 

bedömning 

1. Carr, E m fl 

2006 

Telefonintervju/ 

Pragmatisk 

tematisk analys 

44/ 

England 

Största anledningen till stress 

preoperativt har att göra med 

inadekvat information. 

 

4 

 

2. Gilmartin, J 

2004 

Intervju/ 

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

metod 

30/ 

England 

Sjuksköterskeledd preoperativ 

avdelning uppskattas av 

patienter och detaljerad 

information angående 

procedurer uppskattas. 

 

5 

3. Kvalvaag 

Grønnestad, B & 

Blystad, A 

2004 

Intervju/ 

Cross case-analys 

8/ 

Norge 

Information preoperativt 

reducerar stress och oro, och 

gör det lättare att mästra rollen 

som patient. 

 

4 

 

4. Lindwall, L m fl 

2003 

Intervju/ 

Hermeneutisk 

metod 

10/ 

Sverige 

Den perioperativa dialogen ger 

kontinuitet i vården vilket ger 

sig uttryck i ”gemensam 

historia” och ”kropp i säkra 

händer”. 

 

3 

5. Malkin, K F 

2000 

Intervju/ 

Konstant 

jämförande metod 

 

11/ 

England 

Besök på preoperativ avdelning 

reducerar oro genom faktisk 

information men också genom 

en vårdande miljö och 

individuell vård. 

 

4 

6. Rudolfsson, G  

m fl 

2003 

Intervju/ 

Grounded theory 

18/ 

Sverige 

Den perioperativa dialogen ger 

patienten välbefinnande och 

inflytande på vården. 

 

4 

7. Rudolfsson, G 

m fl 

2007 

Intervju/ 

Hermeneutisk 

metod 

18/ 

Sverige 

I den perioperativa vården 

upplevs sjuksköterskan som 

någon som bryr sig om patient, 

tar denne på allvar, bidrar till 

lugn och ro och till vem 

patienten kan lämna över 

ansvar. 

 

4 

8. Spalding, N J 

2003 

 

Intervju/ 

Kodning och 

kategorisering av 

teman 

 

10/ 

England 

Patientundervisning minskar 

oro genom att göra det okända 

familjärt. 

3 

 




