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Abstrakt 

Bakgrund: Oro drabbar många patienter inför en operation. Förutom den subjektiva 

känslan av obehag som patienten upplever pekar flera studier åt att preoperativ oro ger 

negativt inflytanden på återhämtning, läkning, ökad postoperativ smärta, illamående och 

förlängd sjukhusvistelse. Den preoperativa ångesten/oron kan ha olika orsak och 

påverkas av en mängd olika faktorer. Syfte: Att beskriva patienters upplevelse av vad 

som påverkar preoperativ oro. Metod: Kvalitativ intervjustudie där sex personer som 

opererat ortopediska ingrepp deltog. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys 

med fokus på manifest innehåll i intervjutexterna. Resultat: De sex intervjuerna 

resulterade i fyra huvudkategorier med vardera två underkategorier. Ovisshet och 

information – att vara förberedd och att aldrig kunna veta hur ska det gå. Tid – sent 

ändrade planer och orons relation till tiden innan operation. Personal - patient-

personalrelation och personalens sätt att vara. Egen påverkan – att motivera sig själv och 

vad personen har med sig. Slutsats: Preoperativ oro upplevs påverkas av information, tid, 

personalen och personen själv. Med denna kunskap kan operationssjuksköterskan hjälpa 

patienter att känna mindre oro inför sin operation.  

 

Nyckelord: Ångest, oro, preoperativ, påverkan, upplevelse, omvårdnad, kvalitativ 

innehållsanalys. Key words: Anxiety, preoperative, influence, experience, nursing, 

qualitative content analysis. 
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1. Bakgrund 
 

Oro drabbar i olika grad i stort sett alla patienter som skall opereras (Mitchell, 2000; Welch, 2000).  

Oro är en emotionell reaktion som ger kroppen ett mätbart adrenalinpåslag som ökar i relation till 

ökad oro (Hahm et al., 2001). Adrenalin påverkar i sin tur kroppen med bland annat ökad puls, 

andningsfrekvens och blodtryck. Oro ger således ett sympatikuspåslag som aktiverar kroppens 

beredskap för fysiskt arbete, sett ur evolutionistisk synvinkel: kamp- eller flyktreaktioner. Förutom 

kärlkonstriktion, takykardi, hypertension och feber kan fler fysiska symtom tala för oro. Såsom 

illamående, diarré, förstoppning, spända muskler, tremor, tics, rastlöshet, frusenhet, pirrande känslor 

i händer och fötter, huvudvärk och koncentrationssvårigheter (Fasting & Hougaard, 2007/2009). 

Weiss och English (1957) definierar ”anxiety” som ”a specific unpleasurable state of tension which 

indicates the presence of some danger to the organism”. Engelskans ord anxiety, täcker in ett större 

spann av allt från nervositet, oro, farhågor, rädsla och spänning till ångest i klinisk mening, allt 

ackompanjerat av autonoma nervsystemet (Nelson, Zimmerman, Barnason, Nieveen & Schmaderer, 

1998). 

 

Oro är förutom en fysisk reaktion ett subjektivt obehag som ger patienten en negativ upplevelse 

(Boker, Brownell & Donen, 2002). Förutom att det är negativt för stunden minns patienten det 

negativa som en del av operationen. Relationen till personalen påverkas också och oro minskar 

förtroendet för personalen. Tas patientens känslor på allvar och om åtgärder vidtas för att minska 

patientens obehag förbättras inte bara patientens mående utan även patient-personalrelationen 

förbättras (Cochran, 1984). 

 

Preoperativ oro har visat komplicera sövningen av patienten (Abbott & Abbott, 1995). Patienten blir 

svårare att intubera (Mitchell, 2003) och stark oro korrelerar med längre tid innan patienten når 

medvetslöshet (Sadati et al., 2013). Abdul-Latif, Putland, McCluskey, Meadows och Remington 

(2001) visade i sin RCT-studie att preoperativa ångestdämpande läkemedel ger signifikant lägre 

puls och blodtryck, minskat behov av läkemedlet propofol jämfört med kontrollgruppen samt att 

intubationen tog kortare tid och med färre komplikationer. Ovan refererad studie på 

ångestdämpande premedicinering är intressant i sammanhanget då den visar genom effekterna av 

behandlingen hur preoperativ oro påverkar patienten negativt.  
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Carr, Brockbank, Allen och Strike (2006) samt Carra, Thomas och Wilson-Barnetc (2005) har funnit 

korrelation mellan smärta och preoperativ oro. Oro kan via dess effekter på autonoma nervsystemet 

fysiskt påverka smärtintensiteten men oro och smärta hör också nära ihop på grund av dess 

subjektiva natur och som två delar i en helhet av patientens upplevelse (Spalding, 2003). Oro och 

smärta verkar ha en ömsesidig påverkan på varandra i ett sprialartat förlopp. Oro ger ökad 

perception och på så vis upplevs smärta intensivare, samtidigt som smärta är en stressfaktor som 

kan höja nivån på oro (Nelson et al., 1998). Att oro ökar perceptionen av smärta är bland annat visat 

i en studie (Kaunisto et al., 2013) där patienter i laboratorier utsatts för värme och kyla.  

 

Orosnivåns inflytande på autonoma nervsystemet orsakar också påverkan på patienten 

postoperativt. De av oro orsakade fysiska symtom som takycardi, hypertension, arytmier och ökad 

perception för smärta ger negativa inflytanden på återhämtning, läkning och kan förlänga 

sjukhusvistelsen (Abbott & Abbott, 1995; Carroll, Cullinan, Clarke & Davis, 2012; Ip, Abrishami, 

Peng, Wong och Chung, 2009). Sadati et al. (2013)  har visat att högre nivåer av oro preoperativt är 

förenade med högre frekvens av postoperativt illamående och signifikant mer postoperativ smärta 

samt längre tid innan mobilisering. Ip et al.s (2009) systematiska review visar också att preoperativ 

oro starkt korrelerar med svårkontrollerad postoperativ smärta. Studier på gabapentin (Kong & 

Irwin, 2007), klonidin (Blaudszun, Lysakowski, Elia & Tramèr, 2012) och melatonin (Yousaf, Seet, 

Venkatraghavan, Abrishami & Chung, 2010) som premedicinering för att minska oro har visat ge, 

förutom lindring av preoperativ oro, signifikant minskat postoperativt illamående och kräkning, 

minskad postoperativ smärta samt minskat behov av opiodier postoperativt. Att minska behovet av 

opiodier är bra för patienten för att dessa läkemedel i stora mängder ger sedering, försvårar 

mobilisering, är starkt beroendeframkallande och har flera biverkningar (Wheeler, Oderda, Ashburn 

& Lipman, 2002).  

 

1.1. Orsaker och påverkan 
En patient som ska opereras har många orsaker till att känna oro. Förutom det faktiska 

operationsingreppet finns många fler faktorer som påverkar patienten när hen är på sjukhus. 

Sjukhusmiljön, att gå från självständig till beroende av personalen och själva skadan/sjukdomen är 

några exempel. Därtill upplever många patienter en diffus känsla av obehag utan att veta vad som är 

grund till deras oro (Koivula et al., 2002). Patienter kan uppleva känslor av otrygghet då de lämnar 

sig i personalens händer och inte kan påverka resultatet av operationen (Costa, 2001; Crockett, 

Gumley & Longmate, 2007; Lindwall & von Post, 2009; Rothrock, 2011, s. 1249). Mitchell (2003) 
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skriver att narkosen och risk för biverkningar, lång återhämtning samt komplikationer är vanliga 

orsaker till preoperativ oro. Rothrock (2011, s. 1249) menar att avskräckande miljö på 

operationssalen är en bidragande faktor. Förväntad smärta (Crockett et al., 2007; Mitchell, 2012), 

förändrad kroppsbild och hot om livet kan ge oro (Fekrat, Sahin, Yazici & Aypar, 2006). Andra 

farhågor är misslyckad operation, men för livet som till exempel förlamning, bli beroende av hjälp, 

förblöda, blodproppar, postoperativa infektioner, att tumörer upptäcks perioperativt eller att skrivas 

ut innan patienten känner sig redo (Gustafsson, Ponzer, Heikkilä & Ekman, 2007). Preoperativ 

smärta påverkar också den preoperativa orosnivån (Ip et al., 2009). Personlighet och individuella 

variationer verkar spelar roll för hur mycket oro som patienten upplever. De som är predisponerade 

att få ångest löper större risk att ha oro innan operation (Haugen et al., 2009; Mitchell, 2003). 

Kvinnor tenderar att rapportera högre ångestnivåer än män (Fekrat et al., 2006; Haugen et al., 2009; 

Koivula et al., 2002; Mitchell, 2003, 2012). Erfarenheter är också en viktig faktor. Patienter som 

inte varit i kontakt med vården eller inte blivit opererad förut verkar vara mer oroliga (Mitchell, 

2003). Socialt stöd och relationer tenderar påverka patienters nivå av preoperativ oro. Patienter med 

partner rapporterar lägre nivåer av oro än patienter utan partner (Koivula et al., 2002). Stöd är 

viktigt både från anhöriga och från personal. En god relation till personalen gör att patenten känner 

sig tryggare och kan lita på att de är i goda händer. Intervjuer med patienter visar att i preoperativa 

fasen värdesätter patienter gott bemötande, öppenhet för kommunikation och att känna att 

personalen är omtänksam och erfaren (Haugen et al., 2009; Spalding, 2003). 

 

1.2. Aktiva försök att påverka oro 
Oron kan försöka minskas via olika åtgärder från vårdens sida. Asilioglu och Celik (2004) skriver 

att information inte är tillräckligt för att ge någon statistisk signifikant minskning av oro inför 

operation. Lee, Chui och Gin (2003) stödjer dock idén om att information är till nytta då deras 

systematiska review över RCT-studier på skriftlig och mediabaserad information visat minska 

patienters preoperativa oro. Heikkinen, Salanterä, Leppänen, Vahlberg och Leino-Kilpi (2012) fann 

efter förberedande undervisning inga förbättringar, nästan var femte patient angav att de kände stark 

rädsla preoperativt trots god tillgång på information. Shuldham, Flemming och Goodman (2001) 

fann ingen förbättring på patienternas oro, trots en heldagsutbildning med multidiciplinärt team. Ett 

liknande upplägg med utbildning inför höftoperation gav däremot effekt och patienter som 

utvärderat utbildningen uppgav att den minskade oro inför operation (Spalding, 2003). Utbildning 

med personal från kliniken upplevdes positivt för patienterna då de kände att personalen var 

omtänksamma och professionella samt att patienterna skulle bli väl omhändertagna när de skulle 
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opereras. Flera patienter nämnde också det positiva i att möta ett bekant ansikte på sjukhuset, vilket 

upplevdes lugnande. Deltagarna uppskattade också möjligheten att ställa frågor och de uppgav 

också att det upplevdes tryggt att komma till avdelningen i förväg under utbildningsinterventionen, 

och se hur det ser ut där de ska vårdas i samband med operationen (Spalding, 2003). 

 

Musik har i flera studier (Bradt, Dileo & Shim, 2013; Ghetti, 2013; Kushnir, Friedman, Ehrenfeld & 

Kushnir, 2012; Lee, Chao, Yiin, Chiang & Chao, 2011; Nilsson, 2008; Sendelbach Halm, Doran, 

Miller & Gaillard, 2006) visat kunna minska oro inför operation. Musikterapi har effekt genom att 

verka avstressande och minska frisläpp av kortisol (Nilsson, 2003). Musik kan också fungera som 

distraktion under väntan inför operation, likt läsa en bok eller prata med andra patienter (Mitchell, 

2012). 

 

Oro kan också påverkas av läkemedel - premedicinering inför operation. Målet med 

premedicinering är ”anxiolys” eller ”minimal sedation” som innebär en farmakologiskt framkallad 

minimal medvetandesänkning som behåller patientens förmåga att svara på fysiska stimuli och 

verbala uppmaningar. Kognitiv funktion och koordination kan försämras ringa men ventilation och 

cirkulation förblir opåverkade (American Society of Anesthesiologists Task Force, 2002). Antalet 

patienter som erbjuds lugnande läkemedel preoperativt är mindre än den andel som upplever oro. I 

Carroll et al.s (2012) studie angav fyra procent av deltagarna att de blivit erbjudna lugnande 

läkemedel samtigit som 66 procent upplevde preoperativ oro. Dessa siffror säger något om hur oro 

inte lyfts, bekräftas eller tas på allvar. Att siffrorna är så pass låga kan grunda i farhågor kring om 

effekten av ångestdämpande läkemedel kan sitta i för länge efter operationen och försena 

återhämtningen, till exempel så att polykliniska patienter kräver inläggning. Walker och Smith 

(2009) har gjort en systematisk översikt av 17 RCT-studier som studerat patienter sövda med 

generell anestesi som fått ångestdämpande preoperativt. De fann ingen påverkan på 

sjukhusvistelsens längd och ingen signifikans för att patienterna var för påverkade för att åka hem 

som planerat. 

 

1.3. Operationssjuksköterskans ansvar 
Enligt kompetensbeskrivning för sjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning 

mot operationssjukvård ska operationssjuksköterskan arbeta för god omvårdnad genom att 

”säkerställa perioperativ omvårdnad i patientens vårdkedja genom att använda 

omvårdnadsprocessen“ och “planera, konsultera, informera och samverka med de aktörer som 
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samarbetar kring patientens perioperativa förlopp” (Riksföreningen för operationssjukvård, 2011). 

Operationssjuksköterskan besitter en värdefull position som samordnare i omvårdnaden av 

patienten i samband med operationen. Operationssjuksköterskan kan vara en viktig tillgång för 

patienten för att undvika och minska preoperativ oro.  

 

1.4. Rational 
Litteraturgenomgången visar att de flesta patienter som ska opereras upplever preoperativ oro. Oron 

kan bidra till fysiska symtom, subjektivt obehag, negativ påverkan på relationen till personalen, 

komplicerad sövning, ökad perception för smärta, negativt inflytande på återhämtning och 

sårläkning samt mer postoperativ smärta och illamående. Med alla negativa följder av oro är det 

viktigt för patienten att minimera densamma. För att kunna göra detta behöver sjukvårdspersonalen 

veta vad som utlöser oro, hur negativa inflytanden på patientens upplevelse kan undvikas och hur 

positiva faktorer på bästa sätt kan lyftas fram. Tidigare forskning redovisar orsaker och påverkan på 

patienters preoperativa oro, såsom narkosen, biverkningar, lång återhämtning, miljö, smärta, 

förändrad kroppsbild, hot om livet, komplikationer, information, musik och lugnande läkemedel. 

Stor del av forskningen är gjord på deltagare som opererat thorakala och abdominella ingrepp, 

vilket gör den preoperativa oron komplex och möjligen påverkad av patientens diagnos. Det anses 

vara av intresse att undersöka preoperativ oro i annan kontext. Studien kan bredda kunskapsläget 

genom att beskriva preoperativ oro ur ortopediska patienters synvinkel. Därtill är få studier av 

kvalitativ metod som på djupet undersöker patienters upplevelse av oro. Forskningen behövs för att 

sjukvården ska kunna ta patienternas beskrivning till sig och använda kunskapen för att göra 

upplevelsen bättre för patienten. Resultatet kan bidra till att identifiera operationssjuksköterskans 

del i sjukvårdspersonalens gemensamma ansvar att ge patienten minskad preoperativ oro. 

2. Syfte 
 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelse av vad som påverkar preoperativ oro. 

3. Metod 
 

3.1. Design 
Studiens design är en kvalitativ intervjustudie. En kvalitativ intervju används för att förstå den 

enskilda personens upplevelse, känslor och tankar. Kunskapen som inhämtas från en kvalitativ 
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forskningsintervju är subjektiv och utgår från studiedeltagarens perspektiv. Upplevelser är svårt att 

mäta kvantitativt, därför passar en kvalitativ intervjustudie för att utforska patienters subjektiva 

upplevelse av vad som påverkar preoperativ oro. När flera människor intervjuas, som har olika 

uppfattning och erfarenheter, fås en mångsidig bild (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

3.2. Urval 
Urvalskriterier för deltagare i studien var planerade ortopediska ingrepp och även ryggoperationer 

inkluderades. Deltagarna för en kvantitativ studie bör väljas för att täcka in en så heterogen grupp 

som möjligt med varierade erfarenheter för att få styrka i forskningens material (Graneheim & 

Lundman, 2004). Ortopedin är bra för detta ändamål då dess patienter generellt har god spridning 

vad gäller ålder, kön, tidigare erfarenhet av operation samt anestesimetod för ingreppet. Intervjuerna 

skulle genomföras mellan en och fyra dagar postopertivt så patienter som inte kunde intervjuas 

inom denna tidsram exkluderades. Urvalet skedde via kontakt med en elektiv ortopedisk 

vårdavdelning med ryggenhet på ett stort sjukhus i Norrland. Avdelningschefen fick 

informationsbrev (Bilaga 1) och gav sitt godkännande innan intervjuerna genomfördes. Personal på 

avdelningen var behjälplig med att lämna information (Bilaga 2) till patienter som uppfyllde 

urvalskriterierna. Via detta brev informerades patienterna kort om studien och tillfrågades om 

intresse att delta. Svar lämnades via svarstalong till personalen som därefter förmedlade 

kontaktuppgifterna till författaren. Fyra kvinnor och två män deltog i studien. Åldern varierade 

mellan 25 och 79 år. Hälften av deltagarna hade fått regional anestesi och hälften generell anestesi. 

 

3.3. Datainsamling 
Intervjuerna genomfördes på vårdavdelningen i avskildhet och tog mellan 20 och 40 minuter 

(m=33). Deltagarna informerades inledningsvis åter om syftet med studien, metod och hur data 

hanteras. Bakgrundsinformation insamlades vad gäller ålder, kön, om patienten är tidigare opererad, 

vad som opererats nu och vilken anestesimetod som användes. Intervjun handlade därefter om 

upplevelsen av preoperativ oro (där inräknat även rädsla, ångest, nervositet och stress) och de 

faktorer som upplevdes påverka oron. Intervjuerna var semistrukturerade med öppna och styrda 

frågor (Bilaga 3) för att kunna besvara syftet. Intervjuerna spelades in för att därefter transkriberas 

inför analysen. En styrka i den kvalitativa forskningsintervjun som datainsamling är dess likhet till 

vardagligt samtal (Kvale & Brinkmann, 2014). Försökspersonerna ska påverkas minimalt och målet 

är att låta dem styra samtalet, men med hjälpfrågor så att studiens syfte kan besvaras (Polit & Beck, 

2012, s. 537). 
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3.4. Analys 
Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys och fokus låg på det manifesta innehållet. 

Analysen och kategoriskapandet ska hållas textnära, men en text innehåller sällan en ensam 

betydelse utan all textbearbetning innebär tolkning i viss mån. Med fokus på det manifesta 

innehållet hålls tolkningen från det djupa och abstrakta (Graneheim & Lundman, 2004). De 

transkriberade intervjutexterna lästes igenom flera gånger för att få en överblick av innehållet. Alla 

intervjuer betraktades tillsammans som en analysenhet. Meningsenheter bestående av en mening 

eller ett stycke, som svarade mot syftet, markerades. Dessa kondenserades så att meningsenheten 

blev kortare men kvaliteten och kärnan bibehölls. De kondenserade meningsenheterna sifferkodades 

och togs ur originaltexten, utan att kontexten föll bort, och samlades med alla kondenserade 

meningsenheter från alla sex intervjuer. Därefter jämfördes likheter och skillnader mellan 

meningsenheterna. Kategorier skapades från grupper av meningsenheten med liknande innehåll. 

Smala kategorier sammanfördes till bredare kategorier i fyra steg. Analysen resulterade i fyra 

kategorier med vardera två underkategorier. Under hela processen har originaldata varit tillgänglig 

och meningsenheter har varit kodade så att de gått att hitta i sitt ursprung (jfr. Graneheim & 

Lundman, 2004).  

 

3.5. Forskningsetisk reflektion 
Studien har genomgått etisk prövning och blivit godkänd av etiska gruppen vid Institutionen för 

hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet. Samtliga deltagare har skriftligen och muntligen 

informerats om studiens syfte, metod och att konfidentialitet garanteras. Inget material innehåller 

personuppgifter, inga personröjande uppgifter anges i samband med citat i studieresultatet och all 

data raderas efter studiens publicering. Deltagare har undertecknat informerat samtycke. Forskning 

ska enligt autonomiprincipen ske frivilligt och deltagare skall få alla fakta om vad deltagandet 

innebär samt att de får avbryta sitt deltagande när de vill utan att ange någon anledning (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 107). Det är därtill av vikt att författarens egna åsikter och värderingar inte 

påverkar någon av studiens delar. Studier ska vara så objektiva som möjligt (Polit & Beck, 2012, s. 

585). Forskarens kännedom och värdefrågor och etiska riktlinjer är viktigt. Hur intervjuaren beter 

sig och vilka frågor som ställs kan på många sätt påverka deltagaren (Kvale & Brinkmann, 2014, 

s.111). För att beakta etik har författaren försökt minimera risken att ge deltagaren mer oro av 

deltagande i studien.  
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4. Resultats 
 

Analysarbetet resulterade i fyra kategorier med vardera två underkategorier (Tabell 1) där 

underkategorierna beskriver upplevelsen av preoperativ oro. I resultatet inkluderades tre aspekter av 

påverkan på preoperativ oro: orsak, lindring och förvärring, vilka redovisas närmare i brödtext och 

tydliggörs med citat. 

 

Tabell 1 

Kategorier Underkategorier 

Ovisshet och information Att vara förberedd 

Att aldrig kunna veta hur det ska gå 

Tid Sent ändrade planer 

Orons relation till tiden innan operation 

Personal Patient-personalrelation 

Personalens sätt att vara 

Egen påverkan Att motivera sig själv 

Vad personen har med sig 

 

4.1. Ovisshet och information 
 

Att vara förberedd 

Deltagarna uttryckte stort behov av information och delaktighet för att vara ordentligt förberedd på 

allt som komma skulle. Det ansågs viktigt att veta så mycket som möjligt om hur allt skulle gå till. 

Exempelvis förberedelser inför operationen, anestesin, operativa ingreppet, risker, hur länge de 

skulle vara på sjukhus, måendet efter operationen och hur lång sjukskrivning det kan bli. Att inte 

veta dessa saker beskrevs som stressande. Det var viktigt att veta exakt när det skulle bli och det 

föredrogs att få veta från början om operationen kommer bli långt fram i tiden och inte inom tiden 

för vårdgarantin. Detta för att kunna planera och förbereda sig både mentalt och allt annat i livet 

som påverkas av operationen. 

 

”Det som va jobbigast var under perioder när man, där när de sa att de 

skulle operera inom tre månader så blir det inte inom tre månader....det är 

värre att inte veta. Man vill ju veta. Även om det varit längre fram om man 

fått veta att ja men det blir inte förrän i ---. Om de sagt den ---, om de sagt 

det redan i i december, det är bättre det än att höra att det blir inom tre 
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månader.” (Man 53)  

 

Att ha blivit opererad förut eller inte påverkade oron för många deltagare. Deltagare som opererats 

förut kände alla att de hade värdefull kunskap och var förberedda. De berättade hur de varit oroliga 

inför sin första operation då de inte visste hur det gick till. De som inte opererats beskrev hur  

operationen och sövningen upplevdes stort och skrämmande. Spinalbedövning var också 

skrämmande då deltagarna inte visste hur det skulle kännas att bli stucken i ryggen. Chockad och 

rädd var en beskrivning hur en deltagare kände sig inför denna första operationen. Att aldrig varit 

sövd eller opererad och inte veta hur det fungerar gjorde att deltagarna ställde sig själv otaliga 

frågor och deras oro steg.  

 

”Då kom alla funderingar och lite av paniksituation. Det är någonting jag 

aldrig har liksom riktigt varit med om. Jag har ju aldrig opererat mig, 

aldrig brutit ett ben, ingenting”. (Kvinna 62) 

 

”Ovisshet” och ”att inte veta” beskrevs av deltagarna som mycket obehagligt. Information och 

vetskap beskrevs minska oro inför operationen. Deltagare som visste precis vad som skulle hända 

kände sig nöjda och lugna. De som inte fått veta alla detaljer kände sig stressade. Det beskrevs 

lugnande att få all information kring operationen och viktigt att få tydlig information, veta hur saker 

fungerar och få svar på sina frågor när helst de dök upp. De förberedande samtalen med operatör 

och narkosläkare beskrevs som värdefulla för att få information och känna sig förberedd. Lika 

viktigt var läkarsamtalen för möjligheten att ställa frågor. 

 

”Han kom upp och satt och prata med mig jättelänge igår, och vi gick 

tillbaka och kolla genom bilder och allt sånt där och det gjorde att jag fick 

ett mera lugn. Vi liksom hade pratat igenom allt och hade titta hur det ser ut 

och sen att, liksom jag fick mera svart på vitt hur saker och ting skulle gå till 

och, så det kändes ju riktigt bra”. (kvinna 62)  

 

Information gav deltagarna känsla av kontroll och underlättade samtidigt steget att släppa på 

kontrollen till personalen. Vikten av att känna sig delaktig och veta vad som händer beskrevs i olika 

situationer. Anestesin var ett stort område där deltagarna önskade mycket information. Generell 

anestesi, att vara sövd och inte veta vad som händer, upplevdes obehagligt. Deltagarna kände brist 
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på både kontroll och delaktighet i vad som hände dem. Deltagare var glada att få regionalanestesi 

och slippa bli sövd. Att kunna få vara vaken upplevdes som positivt genom att kunna ha mer 

kontroll över situationen. Kunna se och höra vad som händer minskade oro och gjorde operationen 

till en underbar upplevelse. Att vara vaken, bli opererad och inte känna någonting beskrevs som 

fantastiskt.  

 

Delaktighet kunde också beskrivas som negativt. En deltagare upplevde för ingående information 

om operationen som obehagligt. Hen beskrev rädsla av att höra hur operationen skulle gå till. Hen 

ville inte veta några detaljer för att slippa bli skrämd.  

 

Att aldrig kunna veta hur det ska gå 

Deltagarna beskrev oro relaterat till ovissheten om resultatet och eventuella komplikationer som kan 

uppkomma i samband med operation. En deltagare beskrev oro över att kunna bli förlamad. Hen 

hade mycket funderingar över hur det skulle vara när hen vaknade efter operationen. En deltagare 

var nervös över om ryggmärgsbedövningen skulle lyckas. Om narkosläkaren skulle sticka om och 

om igen och inte klara av det. En deltagare oroade sig över om det skulle vara cancer. En annan 

deltagare beskrev liknande rädslor, att operatören under operationen skulle kunna hitta oupptäckt 

cancer i kroppen. Några deltagare berättade om rädsla för döden. En rädsla att inte vakna upp ur 

narkosen. 

 

”...det skulle ju kunna hända i värsta fall. Så det är ju liksom den första 

tanken man hade, tänk om man vaknar själv så kan man varken förmedla sig 

eller och va förlamad från. Hur, hur ska det va ungefär.” (Man 53) 

 

4.2. Tid  
 

Sent ändrade planer 

Ett stort orosmoment för många deltagare var risken att inte få sin operation gjord som planerad.  

Deltagare beskrev ångest och rädsla över att kanske inte få bli opererad alls. Att få sin operation 

inställd beskrevs som mycket obehagligt. Det ansågs mycket jobbigt att få det framskjutet en vecka, 

att behöva åka hem på dagen för operation efter att ha fastat sen gårdagen, efter att ha tjatat och 

tjatat för att få operationen gjord så fort som möjligt. Deltagare beskrev besvikelse, att känna sig 

lurad eller bli sviken. Det kändes inte bra att det inte blev som det var sagt. Några visade dock 



14 

förståelse för omständigheter kring uppskjuten operation. Det ansågs handla om olyckliga 

omständigheter, att deltagaren trots allt ville få den mer livshotande sjukdomen åtgärdad innan 

ortopediska operationen. En deltagare påpekade att det kändes otryggt att bli opererad rätt dag men 

senare, om läkaren opererat sen tidig morgon.  

 

”Jag fick ju lite panik när jag på eftermiddagen efter att ha fastat hela 

dagen får höra att jag får åka hem. Men jag fick ju en ny tid igen direkt men 

det kändes ju sådär ojojoj nu skjuts det fram ytterligare en vecka. Men å 

andra sidan kan jag tänka att ja hur kul är det en doktor som stått i 

operationssalen sen åtta på morgonen, det är ju ingen trygghet kanske 

heller.” (kvinna 57) 

 

Sent ändrade planer kunde vara glädjande också. Som att få nytt operationsdatum med kort varsel, 

efter blivit struken en gång. En deltagare hade varit inställd på att göra två separata operationer men 

samma dag som första operationen skulle genomföras bestämdes det att båda ingreppen skulle göras 

direkt. Detta upplevde patienten som mycket positivt, trots att hen inte var beredd på förändringen. 

Hen ansåg att det kändes bra att få gjort båda ingreppen på en gång och slippa göra om proceduren 

vid nytt tillfälle senare.  

 

Orons relation till tiden innan operation 

Nivån av oro kunde påverkas av tidens gång. När operationen närmade sig kunde deltagarna 

uppleva antingen en ökning eller minskning av oro. Några beskrev en låg nivå av nervositet ett tag 

innan men hur denna ändrades till värre oro och rädsla när operationen närmade sig tidmässigt. En 

deltagare berättade att hen glömde bort operationen ett tag men när det närmade sig växte 

funderingar och känslor av panik fram. Oron beskrevs kulminera dagen innan eller dagen för 

operationen när deltagarna var på plats på sjukhuset. En deltagare beskrev att hen då hade lätt till 

tårar, ont i magen och hade en fruktansvärd upplevelse. Tvärt om kunde några deltagare uppleva ett 

lugn av att få komma till sjukhuset eller operationssalen. En deltagare beskrev hur hen hade 

föreställt sig hur hen skulle få panik när hen var på operationssalen men hur hen istället kände sig 

lugn när hen väl var där. Några beskrev hur tiden på operationssalen gick mycket fort på grund av 

de lugnade tabletter de fått. Detta upplevdes skönt, att tiden gick fort innan sövningen.  

 

”När jag fick veta det, det var ju strax före jul. Så blev det jättejobbigt. Det 
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vart ju lite om man säger panikkänsla.... sen föll det i glömska, tills, det var 

aktuellt att börja fara hit. Då kom alla funderingar och lite av 

paniksituation... När jag väl var på plats här på onsdag. Då kändes det 

jättejobbigt, lätt till tårar och ont i magen och ja det vart, kändes 

fruktansvärt helt enkelt.” (kvinna 62) 

 

4.3. Personal 
 

Patient-personalrelation 

Att ha träffat personalen innan, främst läkare, upplevde några deltagare som viktigt. Att träffa den 

läkare som skulle operera kändes jättebra. En deltagare beskrev en händelse då en för deltagaren ny 

läkare hade kommit på morgonen för operationen och sagt att det var han som skulle operera, och 

inte den som deltagaren tidigare träffat och haft samtal med. Då kände hen att det inte blev bra alls. 

Det upplevdes obehagligt att det var en helt ny människa som hen aldrig träffat förut. Det hela var 

ett misstag och när deltagaren väl inne på operationssalen fick veta att det skulle bli den ”rätta” 

läkaren som skulle operera blev hen lugn och kände sig trygg igen. Att bli opererad av samma 

läkare en gång till upplevdes också som lugnande. En deltagare hade opererat samma ingrepp på sin 

ena extremitet och skulle nu operera även den andra och samma läkare skulle operera deltagaren 

igen. Detta beskrevs som tryggt och bra. När deltagaren fick höra att det skulle bli samma operatör 

som sist minskade oron inför operationen. Även när det gäller narkosläkaren ansågs det lugnade att 

ha samma som vid ett tidigare tillfälle. Det beskrevs som tryggt och deltagaren kunde känna mer 

tillit då hen visste vem läkaren var och att denne var duktig, till exempel på att lägga epiduralkateter 

eller ge spinalbedövning.  

 

”Så när det var precis samma narkosläkare den här gången då kändes det 

nog kommer han fixa det här.” (kvinna 57) 

 

 

Personalens sätt att vara 

Personalens sätt har bidragit både till mer och mindre oro inför operationen. Hur personalen 

uppträder är viktigt då deras sätt och känslor lätt ger avtryck på patienten. Är personalen trygg 

känner patienterna mindre oro. Det ansågs viktigt att personalen, inte minst läkaren, är trygg i sin 

yrkesroll. Det beskrevs ge minskad oro att personalen verkade duktig samt att det var ett stort team 
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på operationssalen. Personalen verkade kompetent och det gjorde deltagarna trygg. Det upplevdes 

också ge minskad oro att läkaren genomfört operationen många gånger förut och att hen var duktig 

på att berätta vad som skulle göras. Noggranna läkare ansågs också minska oro. En deltagare 

berättade om en läkare som var noggrann att se till deltagarens bakgrund och kolla upp vad hen 

varit med om förut. Detta minskade den oro deltagaren känt inför risken att något skulle kunna 

missas så att hen skulle utsättas för något hen hade reagerat dåligt på förut, till exempel läkemedel. 

 

“...de skulle göra det så bra som möjligt. Var övertygande också tyckte jag... 

ja på nått sätt känns dom som trygga med det de gör och det känns ju viktigt 

för mig som patient att dom känner sig trygga... alla, har ingett nån slags 

trygghet.” (Man 53) 

 

Att bli tagen på allvar beskrevs som viktigt för bearbetningen av sin oro. En deltagare berättade att 

oron varit fruktansvärd men det kändes bättre efter att ha bearbetat oron tillsammans med personal. 

Att personalen var öppen och lätt att prata mer ansågs avgörande. En lättsam stämning ansågs 

mycket viktig. Deltagarna beskriver hur personal fått dem att må bättre och glömma sin oro då de 

varit lätta att prata och skoja med. Personal som bemötte deltagarna på ett glatt och trevligt sätt 

ingav trygghet och minskade oro. Det kändes bra att personalen var trevlig och det upplevdes lättare 

att lita på personal som var avslappnad, lättsam och inte verkade stel.  

 

”Jo men det där att lita på folk och våga sluta bry sig så mycket, det är ju så 

mycket lättare när det är skön avslappnad personal och man känner de inte 

är stela eller tillgjorda.” (Man 25) 

 

Det beskrevs att det rådde ett lugn på operationssalen så att de kunde känna sig trygga och lugna. 

Ett ombonat lugn, varmt och stressfritt. En deltagare påpekade hur allt kändes lugnare så fort hen 

kom under omvårdnad av sjukhuspersonalen för att alla uppträdde på ett så lugnt sätt. Personalens 

sätt att prata och berätta beskrevs påverka oron mycket. Gjordes det på ett bra sätt kände deltagaren 

ett lugn. En deltagare beskrev en stark känsla i kroppen av att vilja fly, men läkarens sätt att berätta 

och lugna deltagaren fick hen att tänka om. Deltagarna menade att personalen måste kunna prata, ta 

patienten på rätt sätt och inte nonchalera. Samtal med operatören inför operationen beskrevs ge 

minskad oro eftersom läkaren var så lugn och tog sig tid.  
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”Han är så lugn och tog sig tid och det gjorde jättemycket. Liksom i 

bearbetningen av rädslan och alltihopa. Det är nog väldigt viktigt att den 

man får träffa är liksom lugn och kan ta en på rätt sätt. För i min kropp där 

var det liksom den här, ja känslan av att vilja fly ifrån alltihopa. Men han 

fick en o liksom att tänka om. Hans sätt att liksom lägga fram saker, prata 

om det och, gjorde att man vart lugn. Så det vill ju till att det är någon som 

verkligen kan och inte tycker att man, ja eller om man säger nonchalerar. 

Då blir det fel.” (kvinna 62) 

 

Att personalen var lugn ansågs särskilt viktigt just innan sövning. En deltagare upplevde minskad 

oro av att endast narkosläkaren var den som pratade de sista minuterna innan sövning. Hen beskrev 

att före det hade det varit förvirrande, nästan kaosartat, med all personal som alla pratade och ställde 

frågor till patienten. Hen menade att det är svårt att få lugn miljö när det är så mycket folk som alla 

arbetar samtidigt med sitt. En annan deltagare upplevde allt folk på operationssalen som positivt. 

Hen beskrev det som fint att alla sprang runt och passa upp en. Personalen upplevdes 

omhändertagande och det beskrevs som tryggt att personalen verkligen brydde sig om. Att inte 

känna sig utelämnad på operationsbordet gav trygghet. Deltagare kände att de var i goda händer. 

Personalen var övertygande och lovade de skulle göra det så bra som möjligt för patienten. Det 

upplevdes lugnande att personalen på operationssalen var tillmötesgående och omhändertagande. 

 

Men sen när jag rulla in på operation, paus, där är det ju ett, inte kaos – 

ordnat kaos kan man säga på operationssalen, fullt med folk. Massor med , 

varje en gjorde något, prata och fråga. Så där är man ju som halvt förvirrad 

där man kommer in. Det var mycket. Men alla är ju vänliga och trevliga och 

talar om vem de är och även om man aldrig kommer ihåg va de hette ju men 

glada och trevliga var alla. Bemötte en på ett bra sätt som, det inger ju ett 

visst lugn. Jag är en sån som iakttar ganska mycket så det påverkar ju 

ganska mycket hur folk är så att eh, så man, det är ju en fördel om de ser 

glada och trevliga ut ju. Så det kändes som så, det kändes bra. (man 53) 

 

Deltagare hade varit med om att personal varit stressad och inte visat intresse för patienten. Detta 

gav stress och mer oro. Det upplevdes som att läkaren var stressad och inte hade tid att prata. En 

deltagare beskrev hur hen ville kunna ställa frågor men kände att hen inte kunde på grund av 



18 

läkarens tidsbrist. Det beskrevs som att läkaren hade en fot ut genom dörren och deltagaren kände 

då meningslöshet, att hen inte hade där att göra. En deltagare hade varit med om en sövning där 

personalen upplevdes väldigt stressad och det gjorde deltagaren lika stressad. Vid den här 

operationen hade personalen varit mycket lugnare och det kände deltagaren gav lugn.  

 

”Han berätta vad som skulle göras och så vidare men han han kändes 

väldigt stressad. Han var på språng liksom och det kände man verkligen. 

Och där i ett sånt möte ska man ju liksom känna att de har tid att prata, man 

ska känna man kan ställa frågor och, men det kändes inte alls så. Och det 

tycker jag är jätteviktigt.” (Kvinna 62) 

 

Deltagare beskrev att all personal måste vara på tårna och se till patientens bakgrund och anpassa 

sitt bemötande därefter. Att personalen inte kan gå på för hårt om patienten inte varit med om något 

liknande förut. Deltagarna påpekade hur viktigt bemötandet är. Dåligt bemötande beskrevs ge ökad 

oro. Personal på avdelningen som betedde sig illa och smällde i dörrar kändes inte alls bra och 

gjorde det bara värre när deltagaren redan var orolig och uppriven. En annan deltagare hade blivit 

illa bemött av personal från mottagningen via telefon. Att bli svarad på ett illvilligt sätt när hen 

frågade om när operationen kunde bli av gjorde att hen kände sig ängslig. Hen beskrev hur detta 

fick hen må dåligt och bli orolig över hur hen skulle bli bemött sen i samband med operationen. En 

annan deltagare hade upplevt ökad oro och mer stress efter att personal på avdelningen upplevts 

rörig och inte haft koll på mediciner och annat. Det beskrevs som otryggt och kändes inte bra när 

personal inte höll vad de lovat. Osäker personal beskrevs öka oro inför operationen. Osäkra läkare 

som inte kunde svara på frågor beskrevs vara jättestressande. En läkare hade ifrågasatt en annan 

läkares läkemedelsordinationer och det upplevdes också stressande.  

 

”Läkaren som skrev in mig då, var så fruktansvärt osäker, kunde inte ge mig 

de svar jag ville ha, och han ifrågasatte läkemedel, som narkosen ordinerat 

som jag skulle ta och redan på morgonen innan då, så då kände jag mig 

jättestressad” (Kvinna 57) 

 

4.4. Egen påverkan 
 

Motivera sig själv 
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Deltagarna beskrev hur deras egen inställning hade stor inverkan på preoperativ oro. Rädsla och oro 

inför att opereras övervanns genom att fokusera tankar på det positiva. De berättade hur de sett fram 

emot sin operation. Hur fysiska begränsningar och smärtor påverkat deras vardag negativt under 

längre tid och att operationen erbjöd en positiv förändring. Det beskrevs hur jobbigt, tråkigt och 

hemskt det är att behöva opereras men hur det bara var att inse att det faktiskt kunde hjälpa. Även 

hur operationen för många var enda utvägen för att kunna leva sitt liv som de önskat. Motivationen 

över att slippa smärta och återfå rörlighet var större än oron inför operationen. En deltagare 

berättade hur hen inte hade något val på grund av risk för nervskador och hade förlikat sig med att 

ingen annan utväg fanns än operation. Det uttrycktes lättnad över att operationen skulle bli av. Det 

beskrevs hur nervositet undertrycktes av förväntansfulla känslor. Hur operationen upplevdes mer 

spännande än läskig. 

 

”Det har varit svårt att ut och gå, det har varit svårt att ut och cykla. Över 

huvud taget röra sig så att det, det var bara så att det måste göras. Det vart 

ju jättejobbigt, men. Samtidigt som då blir ju tanken som. Jag kan ju inte ha 

det som jag har det heller, utan jag måste ju åtgärda det på något vis.” 

(kvinna 57) 

 

En deltagare pratade mycket om att finna sig i att det inte går att veta hur det ska gå. Hen beskrev 

hur hen inte var orolig för risker, hur hen inte visste vilka frågor hen skulle ställa till läkarna, hur 

operationen kändes hemsk – men att det är bara ta det med ro och tänka att nog går det bra. Det 

ansågs bättre att tänka på situationen rationellt, att det blir bättre för en själv genom att hålla lugnet 

och inte springa omkring och yra. Det påpekades att var och en har makt över sina känslor och kan 

påverka sin nivå av oro. En deltagare berättade att hen aktivt försökte tänka så lite som möjligt på 

dåliga saker, som till exempel komplikationer, för att inte bli onödigt uppvarvad. En annan hade 

mycket avslappnad inställning och menade att det inte fanns anledning att vara orolig då det bara 

gör saker sämre. Deltagaren hade haft en släkting som avlidit i samband med komplikationer efter 

sin operation, men hen såg på detta med ro och tänkte att nog har sjukvården blivit bättre och  lärt 

sig av sådana situationer.  

 

”Man måste förlita sig på dem som ska göra det. De är ju duktiga. Man vet 

ju att det är en risk med allt så det kan ju gå dåligt också. Man tänker ju att 

det måste gå. Man finner sig i det där. Det gick ju inte att veta heller före. 
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Jag tar det med ro. Det känns ju inte roligt precis men.” (kvinna 79) 

 

Det beskrevs hur det går att bearbetade sin egen oro för att minska den. En deltagare berättade hur 

hen kunde vakna på nätterna med kraftig ångest men tog djupa andetag och intalade sig att allt 

skulle bli bra. En annan beskrev hur hen besvärades med tankar som ”tänk om det inte lyckas” men 

övertalade sig med bättre tankar ”gick det förra gången så går det nu”. Bearbeta sin oro kunde 

beskrivas som en inre process och gå genom flera olika steg. Att först inte vilja opereras men sen 

tänka sunt och rationellt. Sist övertyga sig själva att det skulle bli bra. En deltagare beskrev hur hen 

fick panik i stunden när hen fick veta att hen skulle bli opererad men mådde bättre när hen började 

fundera på vad det skulle innebära och fått bearbeta sin oro. Hen menade att den egna insatsen är 

avgörande för oron. Att det gör mycket att tänka genom och själv lyckas komma över sina rädslor. 

Deltagaren berättade att hen var en person med mycket rädslor men som alltid jobbar med att 

komma över dem.  

 

”Ja då hade jag väldigt mycket ångest. Ja, Så jag vakna på nätterna och 

hade ångest. Men då vart det bara att dra djupa andetag och försöka veta 

det att det skulle bli bra.” (kvinna 69) 

 

Deltagare pratade om kontroll och tillit. Att de hade valmöjligheten att släppa sin kontroll och lita 

på personalen. För att minska oron behövs den egna kontrollen släppas. Att inse detta och 

därigenom på något sätt bibehålla kontrollen genom att det är en själv som frivilligt lämnar över den 

till personalen, det beskrevs som positivt och höll oro borta. Det ansågs som en god möjlighet för 

patienten, en möjlighet att påverka sin oro inför operationen, att bestämma sig för att lita på 

personalen. Flera deltagare menade att patienter är tvungen att känna tillit till sjukvården/personalen 

för att inte gå och vara orolig över allt. Det beskrevs som en lugnande komponent att kunnna känna 

tillit till att läkaren som skulle operera var duktig och skulle göra det bra. 

 

“Man gör ju den där inre processen själv och tänker liksom sunt och 

rationellt. Sist har man ju som övertygat sig själv om att det här kommer ju 

gå bra. Och så sen att man får ju liksom släppa sin egen kontroll, det är ju 

mycket det det handlar om, att man inte har kontroll själv över situationen, 

det är ju inte alltid så lätt. Utan man måste lägga över kontrollen på någon 

annan. Så på något sätt bestämmer man ju sig för att lita på den som ska 
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utföra det.” (Man 53) 

 

Vad personen har med sig 

Vad personen har med sig syftar här till personlighet, familjesituation och erfarenheter av sjukvård, 

sjukdom eller operation. Deltagare beskrev hur personlighet påverkar oro på många vis. Ett rakt 

exempel är hur en deltagare menade att hen är en lugn person och att detta påverkade hur hon kände 

i många situationer och hur oro kunde hålla sig på låg nivå trots stressfyllda situationer. Hen ansåg 

att många personer kan bli väldigt oroliga och gruva sig men att hen hellre tar det lugnt och försöker 

att inte bli hispig. En annan deltagare menade att oron påverkas av att våga säga ifrån, våga prata 

och våga ställa frågor. Rädsla för att vara till besvär gjorde att frågor inte ställdes till personal och 

då kvarstod eller ökade rädslan. Hen menade till exempel att många äldre törs inte komma med 

funderingar. Deltagaren menade också att de som jobbar själv med vården har en bättre 

förutsättning. Hen ansåg att de som jobbar i vården vågar fråga och vågar vara besvärlig. Hen 

jobbar själv i vården och kunde se tillbaka på den tiden då hen inte gjorde det och då var hen 

försiktig och vågade inte prata lika mycket med personalen. En annan deltagare jobbade också i 

vården och beskrev en motsatt upplevelse, att hen inte ville vara till besvär och frågade så lite som 

möjligt. Erfarenheter inom vården beskrevs också kunna minska oro inför operationsresultatet då 

uppfattningen var att operationer brukar gå bra. 

 

”Men det har väl att göra med jag jobbar ju med vården själv. Så jag är 

liksom inte rädd för att ställa frågorna. Jag går bara tillbaka på den tiden 

jag inte jobba med vården utan gjorde annat, då var man mer försiktig så 

tordes man inte men nu har man mer kött på benen och då törs man komma 

med frågorna själv.” (kvinna 62) 

 

En deltagare uttryckte oro för sin familj. Hen ville inte prata med familjen om sin oro för att inte få 

dem oroliga. Deltagaren beskrev hur oron för familjen gjorde hen ännu mer orolig för hur 

operationen skulle gå. Oron handlade om hur det skulle gå för familjen om operationen leder till 

förlamning. 

 

Att ha negativa erfarenheter av sjukdom eller sjukvård beskrevs öka oro. En deltagare hade varit 

med om komplikationer i samband med en sövning och detta ökade oron inför narkosen, hen var 

rädd att något liknande skulle hända igen. En annan deltagare hade varit med om en sårinfektion 
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efter sin förra operation och detta hade hen oroliga tankar om inför operationen. Samma person 

hade också varit med om kraftigt postoperativt illamående och var orolig att vara med om detta 

igen.  

 

Den fysiska formen gav funderingar inför operationen. En deltagare hade just innan operationen 

varit sjuk och var därför rädd att kroppen inte skulle orka återhämta sig efter operationen för den 

kanske var försvagad av sjukdom. En annan deltagare hade kroniska sjukdomar som hen visste gav 

ökade risker vid narkos och operation vilket orsakade mycket oro.  

 

Erfarenheter av lång tid med kroniska smärtor ansågs vara positivt för nivån av oro. En deltagare 

menade att hen levt i många år med kronisk smärta och därför inte var alls orolig för att ha smärtor 

just efter operationen.  

 

5. Diskussion 
 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelse av vad som påverkar preoperativ oro.  

5.1. Ovisshet och information 
Resultatet visar att ovisshet är en bidragande faktor till ökad preoperativ oro och att information är 

en stor del i att minska oro. Alla intervjuade i den här studien beskrev situationer relaterade till 

information och ovisshet som hade avgörande roll för nivån av oro. Antingen att de kände att de 

saknade information, vilket gjorde dem oroliga, alternativt att de var väl förberedda och att de 

därför var lugna och inte kände någon oro. Tidigare forskning (Rhodes, Miles & Pearson, 2006) har 

också visat att patienter upplever mindre oro om de är förberedda. Att få veta vad som händer, 

kommer hända och att få denna information personligen av någon personal bidrar till att minska oro 

preoperativt . En stor del av deltagarna i Jawaid, Mushtaq, Mukhtar och Khans studie (2007) 

menade att deras preoperativa oro hade kunnat lindras med mer ingående information om 

operationen och narkosen. Att vetskap är till stor hjälp för patienten och kan minska dennes oro 

inför operation är beskrivet av flera forskare. Några av dem är West, Bittner och Ortiz (2014) som 

kom fram till att information i form av en kort film minskar preoperativ oro. Studie (Eley, Searles, 

Donovan & Walters, 2013) finns också som visat motsatt resultat, att information inte minskar oro. 

En systematisk översiktsartikel (Ayyadhah Alanazi, 2014) har dock visat att 

utbildningsinterventioner kan minska patienters preoperativa oro. Timmins (2005) skriver att 
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patienter generellt uttrycker stort informationsbehov och även många sjuksköterskor identifierar 

luckor av specifik information i många situationer. Med information erbjuds patienterna delaktighet 

och kontroll över sin vård. Detta är en del i patientcentrerad vård där synen på patienten som passivt 

mål för kirurgin förkastas och istället görs patienten aktivt deltagande där överenskommelser görs 

mellan patient och personal med stor respekt för den enskilda patienten (Ekman & Norberg 2013, s. 

31). 

 

Att vetskap och information visat ha en avgörande roll i patienters oro grundar sig i att det minskar 

rädsla för ”det okända”, ger trygghet och känsla av kontroll (Chan, Kan, Lee, Chan & Lam, 2012). 

Kindler, Harms, Amsler, Ihde-Scholl och Scheidegger (2000) samt Carr et al. (2006) benämner 

rädsla för det okända som en stor faktor bland orsaker till preoperativ oro. Deltagarna i den här 

studien beskrev oro inför både sövning och spinalbedövning på grund av att de inte visste hur det 

gick och vad som skulle hända. Mest oro beskrevs dock gällande generell anestesi. Flera studier 

(Jawaid et al., 2007; Mitchell, 2012) visar att patienter som ska få generell anestesi är mer oroliga 

och önskar mer information innan operation jämfört med patienter som ska få lokal och regional 

anestesi.    

 

Problemet med information som metod att lindra oro är att inte alla blir lugnare av samma mängd 

information. En deltagare i den här studien blev mycket skrämd när hen fick ett ingrepp förklarat 

för sig. Chan et al., (2012) fann också att en del patienter kan bli rädd av för ingående information. 

För att undvika detta bör patientens bakgrund tas hänsyn till och information initialt hållas på lagom 

nivå och i stället lämna utrymme för frågor alternativt tillfråga patienten om hur ingående 

information som önskas. Det är svårt att veta vad som är en lagom nivå till att börja med, svårt att 

bedöma varje enskild patients informationsbehov. Timmins (2005) skriver att sjuksköterskor 

negligerar patienters behov av information på grund av att patienter inte verkar vilja ha eller behöva 

information. Med personcentrerad vård tas större hänsyn till varje enskild patient och all involverad 

personal måste förstå dennes perspektiv (Ekman & Norberg, 2013 s. 47).  

 

Att veta exakt när ingreppet ska bli av var viktigt för flera deltagare i den här studien. Det beskrevs 

som viktigt att vara förberedd på vilken dag det skulle bli, även om det var långt fram i tiden. 

Deltagare i Gustafsson, Ponzer, Heikkilä och Ekmans studie (2010) upplevde också detta. En studie 

(Koivula et al., 2002) på CABG-patienter visar högre nivåer av oro under väntan innan 

operationsdatum är satt, jämfört med preoperativa fasen på sjukhuset . Det indikerar dels att 
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patienter som levt med svår sjukdom och väntat länge på operation upplever en lättnad när 

operationen äntligen ska bli av. Men också att de kan börja förbereda sig mentalt på operationen när 

de vet när den ska bli av.  

 

Resultatet visar att tidigare erfarenheter av operation och sjukvård påverkar patientens nivå av 

preoperativ oro. Detta grundat i den ovisshet de utan erfarenhet hade, kontra den vetskap som de 

som blivit opererade förut bar med sig. Några deltagare betonade att hela situationen var ny för dem 

och att de inte visste om hur saker fungerade. Andra sa med lättja att de har blivit opererade förut så 

de vet hur det går till och att de var förberedda. Resultaten speglar tidigare forskning som har visat 

att tidigare erfarenheter av operation spelar roll. Avsaknad av erfarenhet korrelerar med ökad oro 

(Badner, Nielson, Munk, Kwiatkowska & Gelb, 1990; Kindler et al., 2000). Motsvarande korrelerar 

tidigare erfarenhet av kirurgi med minskad preoperativ oro (Caumo et al. 2001).  

 

Läkare kan sällan ge några garantier för hur resultatet av operationen ska bli. Inte heller kan någon 

veta om komplikationer ska tillstöta eller ej. Här vilar en stor ovisshet, inga garantier finns, ingen 

patient kan med säkerhet få veta hur det ska gå. Deltagare i den här studien beskrev oro kring 

ovissheten om hur det skulle gå. Mycket farhågor grodde kring resultatet av kirurgin och 

uppvaknandet ur narkosen. Tidigare forskning (Jawaid et al., 2007; Kindler et al., 2000) har också 

visat att många patienter upplever oro kring resultaten av kirurgin och eventuella komplikationer 

som skulle kunna drabba dem. Risken för komplikationer finns för det mesta närvarande och 

sjukvården måste informera om denna så patienten har all information att tillgå. Även om det kan 

skapa och förvärra oro är det bättre att inte invaggas i falsk trygghet utan få veta att risker finns och 

att ingen kan veta hur det ska gå. 92 procent av de tillfrågade i Springers studie (2005) önskade få 

all information om eventuella komplikationer.  

 

5.2. Tid 
Resultatet visar att om planer ändrades just innan operationen upplevdes det mycket negativt. 

Deltagarna beskrev att få operationen uppskjuten skapade oro över att kanske inte få bli opererad 

alls. Carr et al. (2006) fann i sin studie att patienter upplever ökad oro av att få sin operation struken 

eller behöva vänta längre än planerat. Deltagarna i den här studien beskrev ökad oro, besvikelse, 

frustration och att det var jobbigt att behöva börja om i sin mentala förberedelse. Samma 

upplevelser beskriver deltagare i studier av Ivarsson, Larsson och Sjöberg (2004) samt Gustafsson 

et al. (2010). 
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Resultatet visade hur oron kunde öka och minska relaterat till tid och rum. Några deltagare 

upplevde hur oron ökade när operationen närmade sig medans andra kände sig lugnare när de var på 

plats på sjukhuset eller på operationssalen. Majoriteten av deltagarna i Kindler et al.s studie (2000) 

upplevde tiden just innan operationen som värst. Carr et al. (2006) skriver också att preoperativ oro 

når sin högsta nivå under tiden just innan operationen. Eftersom oron för de flesta patienter verkar 

pika just innan operationen bör den största insatsen sättas in här och alla personalkategorier kan ha i 

åtanke att patienten har det jobbigt och kan behöva extra stöd. Personal både på vårdavdelningen 

och operationsavdelningen bör ge patienten extra uppmärksamhet och med större finess känna av 

patientens mående och stötta denne på bästa sätt. Finnas där, fråga, lyssna och visa medkänsla 

(Hansen, 2012, s.139).  

 

5.3. Personal 
Studiens resultat visar att några deltagare tyckte det var viktigt att ha träffat läkaren förut eller att ha 

samma läkare som vid tidigare operation. Att det var en läkare som redan fått visa att hen är 

kompetent upplevdes lugnande. Men också bara att ha fått ett ansikte, att ha träffat den som ska 

operera beskrevs som viktigt för patienten. En deltagare beskrev mycket tydligt hur hen blev lite 

panikslagen när det verkade blivit ändrat så en ny läkare skulle operera, en människa hen aldrig sett 

förut. Gustafsson (2008) skriver att möten med personal som patienten träffat förut ger trygghet. 

Många nya ansikten på operationssalen kan vara stressande men att möta ett känt ansikte inne kan 

minska känslan av hjälplöshet. Kontinuitet skapar en relation till personalen, likt en 

vänskapsrelation, som gör att patienten känner sig tryggare med att lämna över kontrollen över 

kroppen i andras händer (Lindwall & von Post, 2009). Flera studier (Durling, Milne, Hutton, & 

Ryan, 2007; Gustafsson, 2008; Lindwall & von Post, 2009; Rudolfsson, Hallberg, Ringsberg & von 

Post, 2003; Sadati et al., 2013) visar att patienter värdesätter preoperativa samtal med 

specialistsjuksköterska. Hansen (2012, s.133), Lindwall och von Post (2009) och Sadati et al. 

(2013) skriver att preoperativa samtal är viktiga för både relationsskapande, information, erbjuda 

delaktighet och ge patienten ökade känslor av självförtroende och självbestämmande. Om 

preoperativa samtal med operationssjuksköterska hade varit värdefullt för deltagarna i den här 

studien är oklart då ingen ville träffa specialistsjuksköterskorna från operationsavdelningen. Det var 

bara läkarna som beskrevs som viktigt att ha träffat förut. Gustafsson (2008) skriver att  det är 

viktigt för patienten att ha kontinuitet, att möta samma vårdare, både gällande sjuksköterskor och 

läkare. Det ger trygghet och gör att patienterna vågar öppna upp sig mer och vågar ställa frågor. 
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Varför ingen deltagare i den här studien uttryckte önskan om att träffa och skapa relation till annan 

personal än läkare preoperativt kan ha många orsaker. Delvis kan det påverkas av den kultur i 

vården att omvårdnadspersonalen är mer anonym och läkarna de som framstår mer. Läkarnas roll är 

mer definierad än sjuksköterskans som uppfattas som flerdimensionell (Voyer, 2013). Allmänheten 

har liten insyn i specialistsjuksköterskans yrkesroll (Shewchuk, 2007). Preoperativa samtal med 

operations- och anestesisjuksköterskor praktiseras inte på sjukhuset som intervjuerna genomfördes 

så varken patienter eller personal tar initiativ till att sådant ska genomföras. Vid inskrivning får 

patienterna höra att de ska få samtala med operatören om ingreppet och med narkosläkare om 

anestesimetoden. Norm på det aktuella sjukhuset är att operationssjuksköterskans patientkontakt är 

kortvarig och endast koncentrerad till tiden på operationssalen. Ingen varaktig relation finns mellan 

patient och operationssjuksköterskan. Stereotyper och sociokulturella förväntningar på 

yrkesgrupperna påverkar patienter i hög grad (Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013, s.83) 

vilket också kan ha del i förklaringen till varför möte med läkaren värdesätts högre. Rhodes et al. 

(2006) skriver, utan att specificera vilken yrkeskategori det gäller, att det för patienter med oro är 

viktigt att skapa relation till personalen.  

 

Resultatet visar att patienter påverkas mycket av hur de blir bemötta och hur personalen behandlar 

dem i olika situationer, men även hur personal är mot varandra uppmärksammas och ger intryck på 

patienten. Stressad, otrevlig, oorganiserad och ifrågasättande personal upplevs som mycket negativt 

och ger ökad oro. Glad, öppen, välkomnande, lugn, omtänksam, kompetent och uppmuntrande 

personal upplevs som mycket positivt och minskar oro. Rhodes et al. (2006) skriver att 

sjukvårdspersonal som har goda kommunikationsfärdigheter, som tar sig tid att etablera en relation 

till patienten, uppträder professionellt, förklarar noggrant, lyssnar, uppmuntrar och visar intresse för 

patientens behov starkt bidrar till minskad preoperativ oro. Westerling & Bergbom (2008) beskriver 

samma viktiga färdigheter och personligheter hos personal. Bemötandet är elementärt i all 

omvårdnad. Operationssjuksköterskans sätt att vara både verbalt och icke-verbalt påverkar 

patienten. Handlaget, kroppsspråk och sättet kommunikation förs är alla viktiga delar (Hansen, 

2012, s. 130). Gustafsson (2008) skriver att personalens kompetens bedöms utifrån deras 

bemötande. Bra bemötande ger intryck av kompetens, och kompetent personal ger patienten 

trygghet. Personal som visar okunskap ger oro över att operationen inte ska gå bra (Gustafsson 

2008). 

 

Att det var mycket folk på salen kunde upplevas både positivt och negativt för deltagarna i den här 
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studien. En blev stressad, en annan kände sig uppassad. Zener och Bernstein (2011) beskriver 

samma delade åsikter. Antingen är det höga antalet människor på sal skrämmande, eller så upplevs 

det professionellt, effektivt och nästan koreograferat så att ingen tid går åt spillo. Lindwall och von 

Post (2009) skriver att mycket personal upplevs som något negativt men mycket personal inne på 

operationssalen gav en lugnande inverkan uppgav flera patienter i studien av Haugen et al. (2009). 

Hur mängden personal på operationssalen upplevs är således helt olika från person till person. Vad 

operationssjuksköterskan kan göra för patienten är att informera vilken roll personalen har för att ge 

patienten förståelse för att det måste vara så mycket personal på salen. Vidare kan personalen 

anpassa sitt sätt att arbeta och bemöta patienten så att de upplevs lugnande i stället för stressande, 

trots det stora antalet. Är upplevelsen stressande är det viktigt att ta det lite lugnare, finnas nära till 

hands, låta patienten ställa frågor och ge fortgående information om vad som händer (Hansen, 2012, 

s. 127).  

 

5.4. Egen påverkan 
Studien visar att patienten själv till stor del påverkar både uppkomst, ökning och minskning av oro. 

För det krävs positivt tänkande, drivkraft, beslutsamhet, positiva förväntningar, aktivt bortse från 

farhågor, välja att känna tillit och våga släppa på sin kontroll. Att se sin egen del i sin ångest och oro 

är första steget innan den kan påverkas. Deltagarna kunde beskriva hur operationen måste 

accepteras då den är oundviklig. Några motiverade sig själv genom att tänka att det måste bli bättre 

då livskvaliteten var så försämrad. Deltagare i studien av Gustafsson et al. (2010) beskrev också 

viljan att opereras för att slippa smärta och få ett bättre liv samt hur denna motivation gav stöd 

under den jobbiga preoperativa perioden. De som inte kände samma övertygelse upplevde i stället 

tvivel om operation skulle hjälpa och rädsla för komplikationer tog över. Flera deltagare i den här 

studien beskrev hur oron bekämpas med hjälp av en inre process där en själv tänker igenom 

situationen och går genom olika steg av oro, rädsla och panik i bearbetningen. Det beskrevs också 

hur deltagarens förmåga att prata och våga fråga påverkade dennes oro. Caumo et al. (2001) 

beskriver att patienter med negativ inställning till framtiden upplever mer preoperativ oro än andra 

och Elsenbruch et al. (2012) visar i sin studie att negativa förväntningar ger ökad oro. Den positiva 

inställningens kraft ska inte underskatts och preoperativa positiva förväntningar på resultatet av 

operationen ger bättre postoperativt resultat gällande smärta och funktion (Mahomed et al., 2002). 

Författaren har inte funnit forskning på patientens egen förmåga att påverka sin nivå av just 

preoperativ oro, kanske för att dessa faktorer börjar lutar lite från området omvårdnad och in på 

psykologi. Men det handlar mycket om coping och empowerment som är viktiga begrepp inom 
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omvårdnad. Coping kan översättas till ”bemästra situationen” och patientens erfarenheter och 

förberedelseförmåga påverkar möjligheten att bemästra preoperativ oro. Patientens coping påverkas 

av både inre och yttre faktorer där operationssjuksköterskan kan göra skillnad genom att ge 

information, stöd och bemöta patienten som en autonom person. Autonomi handlar om patientens 

delaktighet och självbestämmande (Hansen, 2012, s. 129). Självbestämmande är själva kärnan i 

empowerment och har också två dimensioner varav den ena är människor emellan och den andra 

inom en enskild person. I dimensionen människor emellan, här vårdare-patient, betraktas 

empowerment som en process av kommunikation där kunskap, värderingar och makt delas. Den 

andra dimensionen betyder att makt skapas inom personen själv utan hjälp från andra. Utfallet är det 

samma – mer makt över sitt eget liv och hälsa. Denna makt kan alltså, om inte patienten kan skapa 

den själv, byggas upp med hjälp av relationer till personalen. Operationssjuksköterskan kan via 

relationsskapande preoperativt vara behjälplig för patienten att få eller förstärka psykosociala 

färdigheter. Förmågor som att identifiera egna behov och psykosociala problem eller färdigheter, 

sätta personliga mål, välja strategi för att nå sina mål, lösa problem och hantera stress och känslor 

via coping, söka socialt stöd, hålla kvar motivation, söka information, förhandla, ställa frågor och 

uttrycka sina önskemål. Förstärks dessa färdigheter ökas patientens självtillit, självsäkerhet, 

självmedvetenhet och självständighet. Kontinuitet, ömsesidig bekräftelse och patientcentrerad vård 

är fundamentalt för empowerment (Aujoulat, d´Hoore & Deccache, 2007). Timmins (2005) betonar 

också vikten av patientcentrerad vård som syftar till att framkalla och tillfredsställa de behov som 

patienten själv uttrycker och uppmuntra patienter att ta kontroll över sin egen hälsa. 

Operationssjuksköterskan kan bidra till empowerment genom relationsskapande, stöd och 

preoperativ specifik information. Andra viktiga delar är att skapa en positiv atmosfär, visa intresse, 

prioritera patienten, aktivt lyssna, beakta patientens autonomi, uppmuntra till deltagande, 

individualisera råd och information, tillåta patienten uttrycka känslor och ge patienten tid (Aujoulat 

et al. 2007). Om operationssjuksköterskan ska främja coping måste hen se patienten som personer 

och inte som objekt samt måna om värdighet, integritet och delaktighet (Hansen, 2012 129).  

 

Endast en deltagare i den här studien nämnde oro relaterat till familjen. Nära 90 procent av 

deltagarna i Jawaid et al.s studie (2007) angav oro för familjen som stor faktor avgörande för sin 

preoperativa oro. En möjlig förklaring till skillnaderna i resultaten kan vara att deltagarna i Jawaid 

et al.s studie (2007) opererades för mer invasiva ingrepp, ofta tumörkirurgi. Deltagare i den här 

studien opererade ortopediska ingrepp som inte på samma vis hör samman med livshotande 

sjukdom där resultatet av kirurgin kan vara avgörande för patientens överlevnad. 
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Studien visade att erfarenhet av negativa upplevelser av sjukdom och sjukvård kan påverka oron 

negativt. Rhodes et al. (2006) redovisar liknande resultat, till exempel att erfarenhet av mycket 

smärta i samband med sjukvård gav ökad oro inför nästa kontakt med sjukvården. Patienter som 

tidigare haft hjärtinfarkt, och skulle genomgå CABG, angav i större utsträckning att de var oroliga 

och sov sämre natten innan operationen, jämfört mot de patienter som inte haft hjärtinfarkt (Edell-

Gustafsson & Hetta, 1999). Likheter ses i den här studiens resultat där deltagare som haft allvarliga 

infektioner, traumatiska undersökningar eller råkat ut för att behöva akutoperera aortaaneurysm 

beskrev dessa faktorer som bidragande till oro. En deltagare berättade om sina allvarliga kroniska 

sjukdomar och hur dessa gjort henne mer orolig inför sövning. Caumo et al. visar i sin studie (2001) 

att högre ASA-status samt tidigare cancersjukdom korrelerar med ökad preoperativ oro. Detta kan, 

förutom minnen av tidigare negativa sjukdomserfarenheter, orsakas av de ökade riskerna för dessa 

patienter att utsättas för narkos och kirurgi. Att patienter sedan tidigare varit med om sjukdom är 

svårt att påverka. Men all kontakt med vården ger avtryck på patienten och negativa erfarenheter 

kan öka oro inför nya vårdkontakter (Gustafsson 2008). Således bör alla som jobbar med sjukvård i 

största mån göra så att patienten upplever all kontakt med vården så positiv det går. Se till att smärta 

behandlas adekvat, ge socialt stöd åt alla patienter i alla vårdsituationer, erbjuda delaktighet åt 

patienten och informera fortgående så patienten inte känner sig utom kontroll (Ekman & Norberg, 

2013, s.34). Ett preoperativt samtal kan vara värdefullt för dem som haft dåliga erfarenheter av 

sjukvården. Dessa dåliga erfarenheter kan lyftas och farhågor kan diskuteras. 

Operationssjuksköterskan kan hjälpa patienten att se mindre samband mellan det förflutna och det 

som komma skall (Lindwall & von Post, 2009).  

 

En deltagare beskrev hur erfarenhet av kronisk smärta hade lindrande effekt på oro. Tidigare 

forskning (Carr et al., 2006) har visat motsatt resultat, att smärta innan sjukhusvistelsen korrelerar 

med ökad preoperativ oro. Att olikheter ses på detta området kan grundas i patienters inställning till 

smärtan. Deltagare i refererad studie ovan lär se på sin smärta som något mycket negativt och därför 

skapas oro för mer smärta – något patienten inte vill uppleva mer av. Deltagaren i den här studien 

uttrycker acceptans för sin smärta och visar på en djupare förståelse för att operationen kommer 

innebära mer smärta åtminstone under en kort period. 

6. Metoddiskussion 
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Begränsningar i den här studien är dels att flera av deltagare var mycket nyligen opererade vid 

tillfället för intervjun på grund av att de skulle skickas hem till sitt hemsjukhus så fort som möjligt 

och bara kunde intervjuas den aktuella dagen när de egentligen var lite för trötta. En eller några 

dagar senare hade mer data möjligen kunnat insamlas. Att intervjuerna genomfördes efter 

operationen och inte före är en annan begränsning då det är svårt att minnas och återberätta känslor 

på ett rättvist sätt. För att motverka detta genomfördes intervjuerna kort tid efter ingreppet och 

deltagarna fick under intervjun gott om tid att försöka minnas korrekt. 

 

Intervjuerna har genomförts under en period bestående av flera veckor och risk finns för 

inkonsekvens under datainsamlingen. Intervjuguide har använts som stöd vid intervjuerna och den 

data som insamlats har skiljt sig något från varandra. Detta dels för att deltagarna fått styra intervjun 

men också för att varje intervju väckt författarens intresse för nya aspekter och faktorer som 

deltagaren då uppmanats att utveckla. Graneheim och Lundman (2004) samt Kvale och Brinkmann 

(2014) skriver att datainsamling i form av intervjuer är en fortlöpande process som kan utvecklas 

över tid i takt med att nya insikter om ämnet och fenomen kan påverka fokus och följdfrågor.  

 

Objektivitet, konfidentialitet och forskningsetisk reflektion är viktigt när människor är inblandade i 

forskningsstudier. Författaren har haft detta i åtanke i alla steg i arbetet med studien. Enligt 

Helsingforsdeklarationen måste allt deltagande i forskningsstudier vara frivilligt, det måste ges 

tillräckligt med information om studien och deltagarna skall ha möjlighet att avsluta sitt deltagande 

när som helst under studiens gång (World Medical Association, 2013).  

 

Kvaliteten på studien bedöms med hjälp av trovärdighetsbegrepp för kvalitativa studier: 

tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet och möjlighet att styrka och konfirmera, parallella till 

kvantitativa forskningens validitet och reabilitet (Polit & Beck, 2012, s. 584). Deltagarna har spridd 

ålder, bakgrund och erfarenhet vilket ger studien rikare innehåll och forskningsfrågan besvaras från 

flera olika synvinklar vilket ökar studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). Resultatens 

trovärdighet styrks ytterligare av autentiska citat vilket ger styrka åt analysen och visar 

bedömningen av likheter inom och skillnader mellan kategorier. Allt material har genomlästs flera 

gånger för att säkerställa att ingen relevant data blivit utesluten och ingen irrelevant data inkluderats 

och analysprocessen har genomgått flera faser av reevaluering. Analysen är textnära och manifest 

men dock görs fortfarande en tolkning (Graneheim & Lundman, 2004). Risk finns alltid deltagarens 

verkliga mening kan ha blivit missuppfattad. Pålitlighet baseras till största del på hur väl 
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forskningen och analysen är genomförd och redovisad. Överförbarhet visas genom att jämföra 

resultatet med tidigare studier och hitta likheter. Bra förutsättningar för resultatens generalisering 

skapas genom en bra beskrivning av resultat, kontext och tolkningar samt bifogade autentiska citat 

(Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Författaren har haft avsikt att hålla sig objektiv men erfarenheter av arbete på operation och på 

avdelning med preoperativa patienter kan ha påverkat sättet intervjuer gjorts, hur analysen 

genomförts och hur resultatet presenteras. Författaren har ytterst begränsad erfarenhet av att själv 

genomföra intervjuer vilket kan ha påverkat datainsamlingen negativt.  

7. Konklusion 
 

Resultatet visar att oro kan påverkas av ovisshet och information, tid, personal och egen påverkan.  

Ovisshet skapar oro, information och förberedelse kan lindra oro. Sent ändrade planer kan skapa oro 

och oron ökar och minskar i relation till tiden innan operationen. Personalens sätt att vara påverkar 

patientens oro i båda riktningar och att ha träffat personalen förut kan vara lugnande Oro kan lindras 

av motivation och positiv inställning och vad patienten har med sig sedan tidigare påverkar 

uppkomst och nivå.  

 

Med vetskap om vad som påverkar den preoperativa oron kan operationssjuksköterskan vidta 

åtgärder för att bidra till minskad oro och bättre upplevelse för patienten. Om patientens oro blir 

uppmärksammad känner sig patienten sedd och bekräftad och första steget i att minska oron är 

redan taget. En till det yttre lugn patient kan må mycket dåligt inuti och operationssjuksköterskan 

måste alltid se patienten, använda alla sina sinnen och uppmärksamma outtryckt oro. Åtgärder för 

att minska preoperativ oro, som påverkats av faktorerna beskrivna i resultatet, kan vara ge för den 

aktuella patienten anpassad mängd information, erbjuda delaktighet, relationsskapande, 

empowerment, stödja coping och personcentrerad vård. Det blir tydligt vilken stor vikt preoperativa 

samtal med operationssjuksköterska kan spela för patienten. 

 

Resultatet visar varierade åsikter. Sex personer har fått delge sin upplevelse av preoperativ oro och 

varje upplevelse har sina detaljer. Det som gör en patient orolig, gör en annan lugn. Vad en patient 

varit med om, har nästa patient inte erfarenhet av. Detta understryker ytterligare vikten av 

information, bemötande och personcentrerad vård. 
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Mer forskning anses önskvärt för att bredda kunskapen kring patientens upplevelser av preoperativ 

oro. Liknande studier av större mått och med flera datainsamlingsmetoder samt studier med 

kvantitativ metod. Akutpatienter kan inkluderas för att undersöka om elektiva och akuta patienters 

upplevelse skiljer sig eller om oro drabbar de båda grupperna på likande sätt.  
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Bilaga 1 

 

Luleå tekniska universitet  

Institutionen för hälsovetenskap  

Avdelningen för omvårdnad 

 

Till verksamhetschefen vid ortopeden XXX 

 

Förfrågan om genomförande och förmedlande av deltagande till intervjustudie  

 

Omfattande forskning vittnar om ett brett spann av negativa följder av preoperativ oro. Oro i alla 

dess former, stress, nervositet och ångest, måste tas på allvar.  Om patientens oro blir 

uppmärksammad känner sig patienten sedd och bekräftad. Detta är en stor del i det preoperativa 

samtalet som är en viktig del av operationssjuksköterskans yrkesroll. Att vetenskapligt utforska vad 

som är utlösare av oro innan operation är viktigt för strävan att ge patienten en så positiv upplevelse 

som möjligt. För att kunna göra detta behöver vi veta hur negativa inflytanden på patientens 

upplevelse kan undvikas och hur positiva faktorer på bästa sätt kan lyftas fram. Befintlig forskning 

tyder på att oro inför operation inte tas på allvar. Mer forskning behövs på patientens upplevelse av 

den preoperativa fasen och hur den kan påverkas till det bättre. Finns kunskap om vilka faktorer 

som ökar eller minskar oro kan vi jobba för förändring så att patienter i framtiden ska uppleva 

mindre obehag och slippa negativa konsekvenser och komplikationer av onödig preoperativ oro. 

 

Den här studien kommer fokusera på patienters subjektiva upplevelse av oro (där inräknat även 

rädsla, ångest, nervositet och stress) inför operation och de faktorer patienterna upplever påverkar 

dessa känslor, både positivt och negativt. Syftet med studien är att beskriva patienters upplevelse av 

vad som påverkar preoperativ oro.  

 

Jag vill med detta informationsbrev fråga dig om tillåtelse att få genomföra denna studie vid din 

enhet samt att vara mig behjälplig att vidareförmedla vår förfrågan till patienter om deltagande i en 

intervju. Jag behöver hjälp att rekrytera 10 deltagare. Ett informationsbrev lämnas till patienter som 
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stämmer in i urvalskriterierna och de som väljer delta skriver under om informerat samtycke. 

Personal på avdelningen förmedlar svaren till undertecknad som håller fortlöpande kontakt så 

intervjuer kan bokas in så fort som möjligt efter att godkännande lämnats av intresserade deltagare. 

 

Inklusionskriterier: planerade ortopediska ingrepp, även rygg. 1-4 dagar postopertivt. 

Bakgrundsinformation av intresse är ålder, kön om patienten är tidigare opererad, vad som opererats 

och vilken anestesi som användes. Intervjuerna kommer spelas in och endast undertecknad kommer 

lyssna på inspelningarna. Materialet kommer transkriberas, citat kan komma användas i arbete, då 

helt anonymt. Intervjuerna kommer vara semistrukturerade med öppna och styrda frågor. 

I brevet till patienten används inte ordet oro för att styra patienten så lite som möjligt. Intervjun 

kommer inledas med öppna frågor om känslor inför operation och styras in mot oro senare om det 

behövs. 

  

Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att några skäl behöver anges.  

Varje intervju kommer ta max en timme, datainsamlingen sker företrädesvis på avskilt rum på 

avdelningen. Resultatet sammanställs, analyseras med kvalitativ innehållsanalys det färdiga 

examensarbetet publiceras här: http://epubl.ltu.se 

 

Vid funderingar, kontakta gärna mig eller min handledare. 

Med vänlig hälsning  

Madeleine Arndt leg sjuksköterska/student. 

Madarn-3@ltu.se 073-xxxxxx 

Handledare: BrittMarie Välivaara lektor  

britt-marie.valivaara@ltu.se  

Luleå tekniska universitet, telefon 0920-491000 

 

Härmed godkänner jag att ovanstående studie får genomföras vid ortopedavdelningen NUS samt att 

verksamheten tar ansvar över patienterna och deras deltagande i studien.  

Namn: ..............................................  

Befattning: ................................................  

Underskrift: ................................................

 

 

 

mailto:Madarn-3@ltu.se
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Bilaga 2 

 

 Luleå tekniska universitet  

Institutionen för hälsovetenskap  

Avdelningen för omvårdnad  

 

Informationsbrev angående deltagande i studie 

 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie  

At uppmärksamma hur patienten känner sig inför operation är en stor del i det preoperativa samtalet 

som är en viktig del av operationssjuksköterskans yrkesroll. Att vetenskapligt utforska vad som 

påverkar känslor innan operation är viktigt för strävan att ge patienten en så positiv upplevelse som 

möjligt. För att kunna göra detta behöver vi veta hur negativa inflytanden på patientens upplevelse 

kan undvikas och hur positiva faktorer på bästa sätt kan lyftas fram. Befintlig forskning tyder på att 

patientens känslor inför operation inte tas på allvar. Mer forskning behövs på patientens upplevelse 

av den preoperativa fasen och hur den kan påverkas till det bättre.  

 

Den här studien kommer fokusera på patienters subjektiva upplevelse inför operation och de 

faktorer patienterna upplever påverkar dessa känslor, både positivt och negativt. 

 

Jag vill med detta informationsbrev fråga dig om deltagande i en intervju.  

Deltagaren ska ha genomgått ett planerat ortopediskt ingrepp, även rygg och intervjun bör 

genomföras 1-4 dagar efter operationen. Bakgrundsinformation av intresse är ålder, kön, om 

patienten är tidigare opererad, vad som opererats nu och vilken anestesi som användes. Intervjuerna 

kommer spelas in och endast undertecknad kommer lyssna på inspelningarna. Materialet kommer 

tanskriberas och citat kan komma att användas i arbetet, då anonymt. Intervjuerna kommer vara 

semistrukturerade med öppna och styrda frågor. Intervjun genomförs avskilt på avdelningen och tar 

max en timme. Resultaten sammanställs, analyseras med kvalitativ innehållsanalys och det färdiga 

examensarbetet publiceras här: http://epubl.ltu.se 

Informerat samtycke lämnas via svarstalongen till personal på avdelningen som sen förmedlar 
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denna till undertecknad. Allt deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att 

några skäl behöver anges. Ditt val av att delta eller inte delta kommer inte ge konsekvenser för din 

fortsatta vård. 

 

Vid funderingar, kontakta gärna mig eller min handledare. 

  

Med vänlig hälsning  

Madeleine Arndt leg sjuksköterska/student 

Madarn-3@ltu.se 073-xxxxxx 

Handledare: BritMarie Välivaara lektor 

britt-marie.valivaara@ltu.se  

Luleå tekniska universitet, mail och telefon (0920-491000)

 

Svarstalong  

 

Jag har tagit del av informationen om studiens upplägg och syfte och jag är medveten om att jag  

kan avbryta mitt deltagande när som helst under studiens gång utan att behöva uppge en anledning.  

 

Jag vill gärna ha mer information om studien:  

 

Jag önskar delta i studien:  

 

Namn:  

 

Telefonnummer:  

 

E-post:  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Madarn-3@ltu.se
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Bilaga 3 

Frågeguide 

Bakgrundsfakta 

Ålder, kön, om patienten är tidigare opererad, vad som opererats nu och vilken anestesi som 

användes. 

Intervjufrågor 

Fokus på att få besvarat: 

Vad upplever patienter påverkar känslor av oro inför operation? 

Vilken påverkan har personalen på patientens känslor? 

Kan information och preoperativa samtal lindra preoperativ oro? 

 

Inledande öppen fråga 

Känslor inför operationen.  

Därefter mer avsmalnat 

Orsaker till känslorna.  

Påverkan på känslorna.  

Personalens uppmärksammande och hjälp.  

Oro.  

Orsak.  

Påverkan.  

Formulerat efter vad som sagts först av patienten efter inledande öppna frågan om känslor inför 

operationen.  

Utvecklas med till exempel: Hur kände du då? Varför tror du att du kände så? Vad tror du hade 

kunnat påverka positivt, negativt? Hade personalens agerande inverkan? Anestesin? Tog du själv 

upp dina känslor med någon? Vad hade du velat skulle vara annorlunda? 

 

 


