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 Abstrakt 
 

En ständig utveckling av den operativa miljön och krav på ökad 
produktivitet gjorde det angeläget att studera patienters upplevelser i 
samband med operationer. Allt fler operationer görs idag i 
spinalanestesi. Syftet med denna studie var att beskriva patienters 
upplevelser i samband med att genomgå en TUR-p operation i spinal 
anestesi. Studien genomfördes som en intervjustudie med kvalitativ 
ansats och bygger på åtta deltagare. En tematisk innehållsanalys 
genomfördes och resulterade i två övergripande teman: Att den långa 
väntetiden var en besvikelse och att stämning och miljö ingav trygghet 
och fyra underliggande kategorier: Att ha det jobbigt med 
prostatabesvär under den långa väntetiden, att få information var 
avgörande för att känna trygghet, att stämningen var bra gjorde att 
man kände tillit och förtroende och att den tekniska miljön var som 
förväntat. Resultatet visade att väntetiden upplevdes lång, att 
informationen var bristande och att en bra stämning bland 
vårdpersonal på operationssalen upplevdes positivt. 
 
 
Nyckelord: väntetid, information, TUR-p operation, tematisk 

innehållsanalys 
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Idag genomförs ett stort antal operationer i spinal anestesi vilket innebär att patienten är vaken 

under operation och kan kommunicera med vårdpersonalen. Det innebär också att patienten är 

medveten om vårdpersonalens kommunikation och den omgivande miljön på 

operationsavdelningen (Mitchell, 2009). 

 

Förstorad prostata hör till åldrandet och ökar efter 50 års ålder. Att ha en förstorad prostata 

innebär oftast att man får problem att kissa. Prostatakörteln trycker ihop urinröret så att det 

blir smalare och urinen får svårare att passera. När besvären är påtagliga och konservativ 

behandling inte längre hjälper krävs många gånger operation, en så kallad TUR-p (transuretral 

resektion av prostata). Operationen görs via urinröret där prostatan hyvlas med hjälp av en 

elektrisk slynga och majoriteten av dessa patienter får spinalanestesi, vilket innebär att de är 

vakna under operation (Gratia, 1999).  

 

Spinalanestesi är en central nervblockad som förhindrar smärta i operationsområdet (Salonia, 

Suardi, Cresenti, Colombo, Rigatti & Montorsi, 2006). De fysiologiska fördelarna med denna 

form av anestesi är att den postoperativa tiden på sjukhus reduceras, patienterna återhämtar 

och mobiliserar sig snabbare och upplever mindre postoperativ smärta i jämförelse med 

generell anestesi (Kirollos, 1997). Traditionellt sätt har den opererande sjukvården utformats 

ur miljödesign och funktionell syn baserats på patienter som fått generell anestesi. En stor del 

av den forskning som finns relaterad till den intraoperativa miljön fokuserar på teknologi 

liksom omvårdnaden baseras på sövda patienter. Trots att en stor del av operationer sker med 

nedsövda patienter leder den tekniska utvecklingen idag till ökat antal operationer med vakna 

patienter (Mitchells, 2009). Mitchells (2009) beskriver i sin studie patienters oro i samband 

med att vara vaken under operativa ingrepp, och de flesta av patienterna upplevde oro inför 

operationen. Oron var oftast direkt kopplad till tanken på att vara vaken under 

operationsingreppet. Patienterna var ofta oroliga för att känna smärta, att inte få 

tillfredställande bedövning och att se sin kropp bli ”uppskuren”. Miljön inne på 

operationssalen med larm från högteknologiska apparater, ljud och skrammel från instrument 

som dukas upp, låg temperatur inne på salen och känsla att vara avklädd ökade också oron. 

Alla dessa nämnda faktorer gjorde att många av patienterna föredrog att vara nedsövda under 

operation (Mitchell, 2008: 2009).  
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Lindvall och Von Post (2008) fann i en studie av den perioperativa kulturen att patienterna 

kände sig väl omhändertagen när den perioperativa vården fungerade. Patienterna beskrev hur 

de kände sig lugna när vårdpersonalen bemötte dem på ett vänskapligt och personligt sätt. Det 

framkom även brister i vården och hur patienterna upplevde av detta, t.ex. att de kunde känna 

sig som ett objekt när vårdpersonal inte samtalade till dem. I operationssjukvården står 

vårdpersonal inför korta möten med patienten, och mötena betraktas som en temporär vänskap 

där sjuksköterskan guidar patienten genom hela operationsprocessen. Denna temporära 

vänskap bildar en vänlig atmosfär som tillåter patienten att känna sig viktig. Genom att 

personalen visar respekt för varandra och andra professioner skapas en atmosfär av respekt för 

individen och människan. Två studier visar (Hankela & Kiikkala, 1996; Lindvall & von Post, 

2008) att personalen i operationssalen ibland såg patienten som ett operationsobjekt, de 

uppträdde nonchalant, pratade till varandra med en egen jargong, och talade över huvudet på 

patienten. Ibland diskuterades andra patienters operationsfall inne på operationssalen. När 

personalen berättade skämt och skrattade utan att inkludera patienten i konversationen, kände 

de sig förolämpade. Patienter upplevde att det ibland var svårt att fånga sjuksköterskans 

uppmärksamhet (Lindvall & Von Post, 2008). Leinonen, Leino-Kilpi, Ståhlberg och Lehtola 

(2001) beskriver i sin studie det motsatta förhållandet, då flertalet patienter upplevde stöd och 

uppmuntran till att se och tänka positivt inför operationen.  

 

Patienter som var väl informerade om anestesin och vad som skulle hända under operationen 

upplevde mindre oro. När operationssjuksköterskan förmedlade närhet och berörde patienter 

beskrevs detta som en positiv distraktion (Mitchell 2008). Tiden för omhändertagandet av 

patienter som kommer till operationsavdelningen tenderar att minska samtidigt som 

genomströmningstakten av patienter ökar. Operationssjuksköterskan har trots detta en laglig 

skyldighet att ge varje patient individuell omvårdnad (Mitchell, 2009). Pritchard (2009) 

redovisade i sin studie att patienters oro inför operation anses normalt och accepterat av 

vårdpersonalen, trots att kunskapen fanns om hur oro påverkar patienter både fysiologiskt och 

psykologiskt. Detta har i sin tur negativa konsekvenser på den intraoperativa vården, både 

anestesiologiskt och kirurgiskt. Patienters oro minskade när korrekt och relevant information 

gavs (Pritchard, 2009; Burt, Caelli, Moore & Andersson, 2004). Flera studier (Renholm, 

Suominen, Turtiainen & Leino-Kilpi, 2009; Ottes, 1992) visar på att många patienter saknade 

detaljerad information kring dagkirurgiska ingrepp. Att ha en personlig sjuksköterska skapade 

en känsla av trygghet. Några patienter uttryckte frustration över att behöva vänta, dels för att 

få tid till operationen men även väntetiden på själva operationsdagen. Att behöva komma in 
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till sjukhuset i gryningen för att få sin premedicinering och sedan vänta till lunch innan själva 

operationen väckte frustration. Även själva väntetiden genererade oro (Renholm et al., 2009).  

 

En sammanfattning av de vetenskapliga studierna visade att patienter som genomgår 

operationer under spinal anestesi upplever oro inför operationen, ofta orsakad av bristande 

information och lång väntetid. Bemötande på operationssalen visade att patienterna kunde 

känna sig bortglömda då personalen såg patienten som ett operationsobjekt, därför är det 

viktigt att ur ett omvårdnadsperspektiv skaffa kunskap om hur den fysiska och psykologiska 

miljön påverkar patienters upplevelser inne på operationssalen. Syftet med denna studie är att 

beskriva patienters upplevelser i samband med att genomgå en TUR-p operation i spinal 

anestesi. 

 

Metod  

Design 
Denna studie har genomförts med en kvalitativ ansats. Enligt Polit och Beck (2008, s. 337, 

394) syftar den kvalitativa forskningsmetoden till att synliggöra, förklara och ge djupare 

förståelse för människors subjektiva upplevelser och var därför lämplig att använda i vår 

studie eftersom syftet var att undersöka patienters upplevelser. Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes som datainsamlingsmetod för att fånga patienters upplevelser. En tematisk 

innehållsanalys användes som analysmetod för att beskriva det latenta innehållet i materialet 

(Elo & Kyngäs, 2008).  

Deltagare 
Som underlag för denna studie intervjuades åtta personer som genomgått TUR-p operationer 

på ett sjukhus i Norrland.  Inklusionskriterier var övre medelålders män (50-75 år) som inte 

hade genomgått en TUR-p operation tidigare. Deltagarna måste kunna läsa och förstå 

svenska. Exklusionskriterier för studien var att deltagarna inte fick vara psykiskt sjuka eller 

dementa. 

Procedur 
När etikgruppen vid Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå Tekniska Universitet hade 

godkänt vår etiska ansökan, kontaktades verksamhetschefen för urologi på ett sjukhus i 

Norrland, för att informera om vår studie och för att få deras samtycke att utföra studien vid 

deras klinik. Kontakt togs sedan med urologmottagningen på detta sjukhus, för att informera 
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både muntligt och skriftligt (bilaga 1) om vår studie och med deras hjälp gjordes ett 

ändamålsenligt urval av deltagare. Det lämnades ut 10 stycken informationsbrev till deltagare 

som motsvarade kriterierna för vår studie (bilaga 2). Eftersom det blev ett bortfall på tre 

deltagare, skickades nya förfrågningar om deltagande ut, med syfte att uppnå planerat antal 

intervjupersoner i studien. Av totalt 11 förfrågningar valde 10 deltagare att lämna sitt 

informerade samtycke, och en svarade inte på förfrågningen. Två deltagare föll bort på grund 

av att de inte motsvarade inklusionskriterierna, vilket slutligen resulterade i att åtta personer 

intervjuades. De deltagare som svarade och ville delta kontaktades via telefon för ytterligare 

information och tid och plats för intervju avtalades. Deltagarna fick själv bestämma plats för 

intervjun, detta för att skapa en trygg och avslappnad miljö. Deltagarna intervjuades enskilt 

tillsammans med båda författarna på den tid och plats deltagaren själv hade önskat.  

Datainsamlingsmetod  
Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer, som spelades in på ljudfiler i en dator. 

Intervjumetoden innebär att den varken är ett öppet samtal eller ett strikt strukturerat 

frågeformulär (Kvale, 1997, s.32). Författarna ville dock försäkra sig om att upplevelser som 

motsvarade mot syftet för studien berördes i intervjuerna och därför förberedde författarna en 

intervjuguide (bilaga 3). Det var den mänskliga upplevelsen och uppfattningen som 

studerades. Intervjuguiden innehöll frågor som gav deltagarna möjlighet att beskriva sina 

upplevelser under väntan på operation, den information deltagarna hade fått, bemötandet från 

sjukvårdspersonal, stämning och miljö inne på operation. Frågorna i intervjuguiden gav 

deltagarna öppna svarsmöjligheter och förutsättningar att beskriva sin personliga åsikt. De 

formulerade frågorna och följdfrågor fungerade som ett stöd i intervjun (Kvale, 1997, s.121-

122). Av de totalt åtta intervjuerna skedde sex i deltagarnas hem, de övriga två genomfördes 

via telefon efter deltagarnas egna önskemål. Intervjuerna som varade mellan 35- 58 minuter 

spelades in på dator och sparades i låsta filer för att sedan skrivas ut ordagrant.  

Analys 
Data behandlades med hjälp av tematisk innehållsanalys för att beskriva det manifesta och 

latenta innehållet i materialet (Elo & Kyngäs, 2008). Denna forskningsmetod möjliggör att 

systematiskt och objektivt analysera insamlade data för att kunna beskriva och kvantifiera 

specifika fenomen (Downe-Wamboldt, 1992). Intervjuerna lästes flera gånger för att få ökad 

förståelse för innehållet. Texterna delades sedan upp i meningsbärande textenheter. De 

meningsbärande textenheterna kondenserades, som innebar att texten kortades ner utan att 

förlora innebörden. Under hela processen kontrollerades att texterna motsvarar syftet och att 
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inget kärnfullt gick förlorat. De kondenserade meningsbärande textenheterna kodades så att 

de med liknande innehåll sammanfördes till kategorier (Downe-Wamboldt, 1992). Kategorier 

med liknande innehåll fördes samman i fyra steg till ett mindre antal men bredare kategorier. 

När kategorierna ej längre gick att föra samman och var helt fristående från varandra hade den 

manifesta delen av analysen slutförts. Slutligen formulerades teman utifrån de slutliga 

kategorierna där det latenta innehållet från intervjuerna framgår (Graneheim & Lundman, 

2004). 

Etiska övervägande 
Etik handlar om tre grundläggande principer; viljan att göra gott och inte skada, respekt för 

individens värdighet och rättvisa (Polit & Beck, 2008, s. 190). För att kunna genomföra 

studien krävdes en godkänd forskningsetisk prövning från etiska gruppen vid Institutionen för 

hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet. Ett informationsbrev om studien skickades till 

urologmottagningen, med förfrågan om medverkan att ändamålsenligt välja ut lämpliga 

deltagare. Deltagarna fick ge ett informerat samtycke till att delta i studien. Informerat 

samtycke innebär att deltagarna får information om studien och hur den är upplagd både 

skriftligt och muntligt för att sedan ge sitt godkännande till ett deltagande. Deltagarna skulle i 

enlighet med inklusionskriterierna vara kapabla att förstå informationen och ha kännedom om 

att deltagandet var frivilligt samt att de när som helst kunde avbryta sin medverkan (Polit & 

Beck, 2008, s. 176). Författarna informerade deltagarna muntligt och skriftligt om syftet med 

studien och metod, och att deras deltagande är på frivillig basis. Deltagarna informerades om 

att de när som helst kan avsäga sig sin medverkan eller avbryta intervjun. Enligt Polit och 

Beck (2008, s. 174-175) måste konsekvenserna av en studie uppmärksammas beträffande 

vilken skada och vilken nytta den kan ha för deltagarna. Även om känsliga uppgifter riskerade 

att presenteras av deltagarna, där olika svåra känslor kunde komma upp till ytan, övervägde 

ändå nyttan den potentiella risken i studien. Deltagarna ges vid en intervju möjlighet att 

berätta om, reflektera och bearbeta sina upplevelser (Kvale, 1997, s. 110). Om intervjun 

skulle väckt obehag hos deltagaren, hade författarna för avsikt att vara behjälplig att kontakta 

kuratorn på det sjukhus där operationen genomfördes. Innan intervjun påbörjades försäkrade 

sig författarna om att deltagaren hade förstått innebörden av sin medverkan. Författarna 

uppmanade deltagarna att inte nämna namn eller platser för att undvika identifiering på de 

inspelade filerna. Konfidentialitet i vården kännetecknas av trygghet i relationen patient-

sjuksköterska (Holloway & Wheeler, 1996, s. 54). Deltagarna informerades om att insamlad 

information är konfidentiell. Datafiler med intervjuer och texter sparades i låsta datafiler på 
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författarnas dator, som är lösenordsskyddad och inga data som kan identifiera personer i 

studien kommer att redovisas. Endast författarna har haft tillgång till hela materialet, och 

handledaren har haft möjlighet att läsa de utskrivna intervjuerna. När examensarbetet är 

godkänt och har publicerats i universitetets databank för rapporter kommer samtliga 

datafilerna raderas. Vid Luleå tekniska universitetets databank för publicerade uppsatser 

kommer slutligen uppsatsen finnas tillgänglig, så att alla som önskar skall få möjligheten att 

ta del av det vi har lärt oss genom studien.  

Resultat 

Analysen resulterade i två övergripande tema: Att ovissheten och den långa väntetiden 

skapade frustration och att i en positiv atmosfär uppleva sig i trygga händer. De fyra 

underliggande kategorierna blev: Att ha det jobbigt med prostatabesvären under den långa 

väntetiden, att information var avgörande för att känna trygghet, att stämningen var bra 

skapade tillit och förtroende och att den tekniska miljön var som förväntad. Båda teman och 

de fyra underliggande kategorierna presenteras i tabell 1 och brödtexten nedan. Citat från 

intervjuerna styrker kategorierna. 

 

Tabell 1 Översikt av teman (n=2) och kategorier (n=4) 

Tema                     Kategori 

Att ovisshet och lång väntetid       Att ha det jobbigt med prostatabesvären under  
skapade frustration den långa väntetiden 
     

Att information var avgörande för att känna 
trygghet 

 
Att känna sig i trygga händer     Att stämningen var bra gjorde att man kände tillit 
  och förtroende  
   
      
                                    Att den tekniska miljön var som förväntad 
 

 

Tema: Att ovisshet och lång väntetid skapade frustration 

Detta tema inkluderar två av de underliggande kategorierna och visar hur väntetiden på att få 

genomföra operationen påverkade deltagarna. Ur deltagarnas berättelser framkom hur 

ovissheten om när de skulle få genomföra operationen skapade frustration. När information 

saknades skapade deltagarna en egen uppfattning om en rimlig väntetid utifrån sjukvårdens 

vårdgaranti. Samtliga deltagare gav uttryck för någon form av besvikelse över den långa 
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väntan på att få opereras. De påverkades också i deras dagliga liv på grund av deras 

sjukdomsproblem i form av begränsningar och social samvaron. 

 

Att ha det jobbigt med prostatabesvär under den långa väntetiden  

Deltagarnas sjukdomsproblem var en faktor som försvårade väntetiden. Deltagarna beskrev 

hur de kände sig begränsade i sin vardag genom att de hade täta urinträngningar eller problem 

med läckage från urinkateter. Några av deltagare beskrev att de var tvungna att vara i närheten 

av en toalett vilket gjorde att de kände sig mycket begränsade i vad de kunde företa sig. 

Majoriteten av deltagarna beskrev att väntan på operation var betydligt längre än förväntad 

utifrån den utlovade vårdgarantin. Samtliga deltagare upplevde väntetiden jobbig.  

 
Den var jobbig. Jag hade ju gått med KAD i ett halvår sammanlagd, och 
så läckte det ju då mellan KAD och urinröret. Ja, och så äter jag ju BT-
medicin, så det pockar på ganska ofta. Ibland hant jag bara fara 15-20 
min, och så var det bara att köra hem igen. 
 
... ja det tog alldeles för lång tid, jag var där i början av maj förra året. 
Då pratade jag med doktor….om att det blir operation och jag var så 
naiv att då tänkte jag att det blir någon gång i augusti-september, och 
operationen vart vecka 10 2010! 
  

Att få information var avgörande för att känna tryg ghet 

Deltagarna beskrev hur de upplevde informationsflödet och hur det påverkade dem både 

positivt och negativt. När de hade fått bra och utförlig information om både tid för operation 

och beskrivning av operationens tillvägagångssätt och dess förberedelser, skapades känsla av 

trygghet och de kände sig nöjda. Muntlig och skriftlig information upplevdes positivt. Det 

fanns deltagarna som efter genomförd operation, kände att informationen och upplevelsen av 

operationsförloppet stämde väl överens.  

 

När man har upplevt det så ser man ju att det stämmer jättebra, så de vet 

vad de håller på med. 

 

Det fanns också deltagare som beskrev att informationen var bristande, både före och under 

operation. De beskrev att informationen handlade om förberedelser inför operation men 

saknade beskrivning av operationens tillvägagångssätt. När sådan information saknades 

upplevde deltagare osäkerhet och försökte själva skapa sig en bild av hur operationen skulle 

gå till. En deltagare beskrev att det var jobbigt att inte veta någonting om hur operationen 
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skulle gå till väga och fick tillslut fick hjälp av en anhörig som kontaktade sjukvården för att 

be om förklaring.  

 
…de gick genom mina tidigare grejer som jag har varit med om …och 
kolla upp lite grann mina mediciner och sånt där, men i övrigt fick jag 
ingen information om hur det skulle ske och sånt…..bara tid för 
operationen…..Nää, ingreppet som sådant det är ju…….ja vilken väg de 
skulle gå?………för jag har ju vari och tagit cancerprover, och då går 
Dom ju in …….en annan väg …hmm…så man var ju som så här…..tänkt 
vilken……framifrån eller bakifrån….det blir ju så, man grubblar. Men då 
ringde frugan en dag och prata med dom, och då fråga hon………för jag 
var ju som så ……jah..jo, men man är ju lite fundersam. 

 
Det fanns också tillfällen där deltagare beskrev att den information som de fått var svår att 

förstå men valde att inte själv aktivt söka eller be om förklaring. En av deltagare hade före 

ankomst till sjukhuset inte fått någon information alls förutom tid för operation, vilket 

deltagaren beskrev som upprörande. Några deltagare upplevde att den bristande planeringen 

på sjukhuset skapade onödig stress. De beskrev att personalen på sjukhuset informerade om 

att det fanns gott om tid inför operation, deltagarna upplevde en lugn stämning som helt 

plötsligt ändrades och allt blev så väldigt brådskande. När sådant inträffade upplevdes en 

onödig stress, som att exempelvis inte ges tid att klä sig färdigt eller att åka till operation utan 

att ha hunnit förbereda sig klart.  

 
Då vart det jädra akut, det var bara å skynda sig å klä sej,å så var det ju 
den här, den där rocken som …….inte kom jag ihåg……den ska ju vara 
bakfram och öppen….förstår du….nä inte gjorde det något, dom fixa det. 
Det vart så jädra bråttom, och inga kalsonger skulle jag ha. Då var det 
bråttom ner, så for dom å skjutsa ner mej till operation ”..och det var 
nog stressigt förstår du, för då kom hon in nån sköterska .., du ska ligga 
på sida, så då la dom mej på sida, Å där fick jag ligga … Å dom fundera 
vars han var den där nakosläkar’n, nä, han kom inte… Så det tog en 
jäkla tid å jag låg där på sidan, vet du… Dom kunde ju lagt tillbaks mej 
för farao.  

 
En gemensam uppfattning bland deltagarna var att stressen bland personal berodde på 

bristande kommunikation mellan avdelningarna, och de förstod inte meningen med stressen. 

Några av deltagarna tyckte det var onödigt att komma klocka 7 på morgonen till sjukhuset när 

operationen i själva verket inte kom igång förrän flera timmar senare. Många deltagare 

beskrev också behov av information inne på operationsavdelningen. Det uppstod osäkerhet 

bland deltagarna när information saknades om vad som förväntades vara det normala med 

bedövningen och vad som kunde hända i samband med operation. 



 

   12 

 

…inte så kul det där att få in det där grejerna i ryggen, …jag spände mig 
otroligt mycket, de försökte få mig att slappna av men tillslut så satt hon i 
nått i droppet och nästa gånga jag vakna så låg jag helt enkelt med 
benen i vädret!!.... blev störd av att när jag vaknade till så var det ingen 
som sa nått, så tillslut så frågade jag vad är det som händer?, ja menar 
man ligger med benen i vädret…så jag frågar vad händer så då svarar 
läkaren ”jag hyvlar” nånstans där borta, då hade de liksom påbörjat 
verksamheten men jag visste ingenting, det var ingen som sa nu börjar vi. 
Det tror jag, det ska man nog säga att man göra…. 

 
Samtliga deltagare beskrev att de fått information om betydelsen av att inte prata under 

operation, vilket medförde att de saknade att få fortlöpande information av personal under 

operation. När deltagarna saknade information om hur länge operationen skulle pågå och vad 

som hände under operationen upplevdes tiden som väldigt lång. En del av deltagarna blev 

osäkra av den bristande informationen och undrade om allt gick som det skulle och om 

operationen inte borde vara klar.  

 
…..försökte ju att undvika att ställa frågor eftersom jag hade blivit 
tillsagd att inte prata… Allstå man blir ju …hur fan länge ska läkaren 
hålla på??? … det hade inte gjort någonting om de hade berättat vad de 
höll på med... Det hade jag uppskattat…... 

 
 
Tema: Att känna sig i trygga händer  

Deltagarna uppskattade en lätt och humoristisk stämning. Stämningen hade stor betydelse för 

att deltagarna skulle känna sig trygg. En familjär stämning fick deltagarna att känna sig sedda 

och inte bara som ett objekt. Den tekniska miljön inne på en operationssal påverkade inte 

deltagarna med avseende på oro eller rädsla. Den positiva stämningen skapade trygghet och 

därigenom kunde den tekniska miljön ses som en säkerhet.  

 

Att stämningen var bra gjorde att man kände tillit och förtroende  

När deltagarna kände sig väl omhändertagna skapade det en god stämning som var 

förtroendeingivande. Samtalen i operationssalen beskrevs som en vanlig konversation och när 

deltagarna kunde känna delaktighet upplevdes detta avslappnade. Några deltagare beskrev 

stämningen som tyst och stilla inne på salen och kände sig därigenom lugn. Deltagarna 

upplevde personalen som ett professionellt team som tillsammans skapade ett lugn som 

smittade av sig, och deltagarna kände sig i trygga händer.   
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..personalen var väldigt trevlig och det märktes att det var en ”vanlig” 
jargong, de höll på och ”slänga käft” med nån manlig narkos läkare, det 
var trevlig och jag började skratta..  
 
…det ska inte vara för dämpat heller. Man blir lite positiv själv om man 
får skratta litegrann…. 

 

Att den tekniska miljön var som förväntat 

Samtliga deltagare beskrev att de inte påverkades av den tekniska miljön inne på 

operationssalen. De kände sig inte oroliga eller rädda, miljön upplevdes mer som något de 

hade förväntat sig. De deltagare som hade genomgått operationer tidigare kände att miljön 

inne på operation var bekant.  

 
…..jag tror om man har vari med om operationer tidigare så reagerar 
man inte så mycket på det..man vet hur det ser ut på en operationssal..  

Diskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva patienters upplevelser i samband med att genomgå en 

TUR-p operation i spinal anestesi. I denna intervjustudie beskrev deltagarna att de kände 

frustration på grund av ovissheten om när de skulle få genomföra operationen. På grund av 

sjukdomsproblemen beskrev deltagarna väntetiden som mycket besvärande. Deltagarna kände 

sig begränsande i deras vardag. Deltagarna beskrev att information var viktigt för att känna 

trygghet. En familjär stämning inne på operationssalen med inslag av humor skapade en 

positiv atmosfär vilket gjorde att deltagarna kände tillit och förtroende. Samtliga deltagare 

beskrev hur de hade skapat sig en bild av den tekniska miljön, och upplevde den som 

förväntad och kände därigenom ingen rädsla eller oro. Resultatet i denna studie visade att den 

långa väntetiden var en besvikelse. Deltagarna upplevde att väntetiden på att få göra 

operationen var lång och att det var jobbigt på grund av prostatabesvären. De upplevde att 

sjukdomsproblemen störde deras vardagsliv och det ledde till att de blev mycket begränsade. 

Deltagarna i denna studie ansåg att landstinget borde åtgärda de långa väntetiderna. I en finsk 

studie av Renholm et al. (2009) redovisas liknade resultat där patienters uppfattning av 

kontinuiteten i vården vid dagkirurgi belystes, det visade det sig att patienter kände oro över 

att väntetiden på operation skulle bli för lång. I Finland fanns under tiden för studien en 

vårdgaranti på 6 månader, men garantin höll dock inte alltid. Patienterna oroade sig för 

landets ekonomi och hur vårdresurserna prioriterades och var rädda för att bli bortglömda. De 

kände att de var tvugna vara aktiva själva och ringa och fråga om operationstiden. När den 

förväntade väntetiden överskreds skapade detta frustration och missnöje. I intervjustudien 
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beskrev några deltagare att de inte förstod varför de skulle komma tidigt på morgonen till 

sjukhuset när operationen var planerad flera timmar senare och det medförde att deltagarna 

kände att väntetiden på sjukhuset blev onödig lång. Liknande resultat framkom i en annan 

studie (Ottes, 1995) där dagkirurgiska patienter beskrev att de kom in till sjukhuset tidigt på 

morgonen och blev opererad först på eftermiddagen. Patienterna uttryckte missnöje med den 

givna tiden för operation, vilket betonade vikten av en bra planering. De psykologiska 

effekterna från den långa preoperativa väntan försämrades av att patienterna kände sig 

uttråkad, eftersom det inte fanns några aktiviteter att sysselsätta sig med. 

Deltagarna i denna studie påpekade att information var avgörande för att kunna känna 

trygghet, dock upplevdes informationen ofta bristfällig. Informationsbehovet var stort bland 

deltagarna, och information om tid för planerad operation önskades och även specifik 

information om operationens tillvägagångssätt. I en studie av Callaghan, Yuk-Lung, Ida och 

Siu-Ling (1998) framkom det att patienter kände sig mer delaktiga och kunde hantera själva 

operationen bättre när de hade fått ingående information. Denna information inkluderade en 

informationsbroschyr och en rågivande video och var specifikt riktad till det ingrepp patienten 

skulle genomgå. Att enbart få skriftlig information har visat sig vara otillräcklig (Burt, Caelli, 

Moore & Andersson, 2004). Denna form av information gav inte svar på alla nödvändiga 

frågor och inte heller den uppmuntran patienter kunde behöva. Flera studier (Otte, 1995; 

Leinonen et al., 2001; Mitchell, 2009) visade även på att patienter upplevde att information de 

fick var otydlig och att information om pågående aktivitet inne på operationssalen saknades 

helt. 

 

Resultatet i vår studie visade att när deltagare hade fått ingående information som var både 

skriftlig och muntlig inför operation så kände sig deltagaren väl förberedda. Det var tydligt att 

behovet av preoperativ information var viktigt för att minska indirekt oro och undvika 

missnöje men framförallt att det gav deltagaren känsla av trygghet. Rogan och Timmins 

(2004) beskrev i sin studie den perioperativa kommunikationens betydelse, men även 

betydelsen av att vara en aktiv lyssnare. Kommunikation beskrevs som en två-vägs process 

där en genuin empati krävdes. Resultatet i intervjustudien visade på att det var viktigt att 

förbättra informationen till personer som skulle genomgå en operation där muntlig 

information borde kompletteras med skriftlig information. Fagermoen och Hamilton (2003) 

visade att denna typ av information var till stor nytta i informationsflödet och kompletterade 

ibland den information som läkaren hade gett patienter. Flera studier (Burt, Caelli, Moore & 

Andersson, 2004; Rogan och Timmins, 2004; Fagermoen och Hamilton, 2003; Callaghan, 
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Yuk-Lung, Ida & Siu-Ling, 1998) visar att en kombination av skriftlig och muntlig 

information upplevdes vara det optimala för patienterna. En slutsats som kunde dras från vår 

studies resultat var att deltagare ofta satt med obesvarade frågor på själva operationsdagen. 

Vissa av deltagarna fick information samma dag som operationen skulle utföras och upplevde 

att det var mycket sent att få information av denna kaliber. Sådana upplevelser hade kunnat 

förhindras om mer omsorgsfull preoperativ information hade givits. Det fanns ett stort behov 

av fyllig preoperativ information.  

 

Resultatet i denna intervjustudie visade att de deltagare som hade genomgått operationer 

tidigare, hade mindre behov av information och kände sig trygga eftersom de kände till vad 

som skulle hände. I en studie av Mitchells (2009) framkom det att patienter ville ha 

information om den regionala anestesin, hur den fungerade och hur länge den satt i. De ville 

veta om de kunde se operationen, höra eller känna vad som pågick. Resultatet i vår studie 

påvisade ingen oro bland deltagarna beträffande själva operationsförloppet däremot hade 

deltagarna önskemål om information under operationen vad som hände och hur lång tid det 

var kvar, och att det skulle ha gett dem känsla av att vara delaktig i det som hände med dem. 

Det framkom dock exempel i denna intervjustudie på att en av deltagarna upplevde det 

mycket otrevligt att få ryggbedövning. Deltagaren påpekade att sjuksköterskan borde tänka på 

detta och göra något för att få honom att slappna av. Resultatet i vår studie visade att den 

preoperativa informationen i viss mån var bra men att det ofta fanns delar av förloppet kring 

operationen som saknades. Lindwall, Von Post och Bergbom (2003) beskriver i sin studie att 

patienter som genom det preoperativa samtalet gavs möjlighet att berätta om rädslor för t.ex. 

nålar och injektioner, kände att sjuksköterskan förstod och kunde förbereda och lugna dem 

inför operation och ryggbedövningen.  

 

Deltagarna i denna studie upplevde att god stämning och miljön inne på operationssalen ingav 

trygghet och de kände därigenom ingen oro över att vara vaken under operation. Mitchell, 

(2008, 2009) redovisade i sin studie motsatta förhållanden som att patienter kände stor oro 

över att vara vaken under operation. Oron var förknippad till att känna smärta, se sin kropp bli 

uppskuren och att uppleva oljud från apparatur och instrument. Samtliga deltagare i 

intervjustudien beskrev att de inte upplevde den tekniska miljön inne på operationssalen som 

skrämmande eller oroande. De hade redan en bild av att miljön skulle innehålla en rad 

tekniska hjälpmedel, och att ljud eller belysning inte var störande. Deltagarna beskrev också 

att de kände sig väl omhändertagna. De beskrev personalen som professionella och att de 
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noterade teamsamverkan, vilket tolkades som att personalen visste vad de skulle göra. 

Liknande resultat framkom i en studie av (Leinonen et al., 2001), där personalens 

professionella bemötande och hantering av den tekniska utrustningen hade betydelse för 

upplevelsen av trygghet. I denna intervjustudies resultat visade det sig att de deltagare som 

tidigare hade genomgått operationer upplevde miljön inne på operationssalen bekant vilket 

underlättade känslan av trygghet och informationsbehovet minskade. Renholms et al. (2009) 

visade i en studie att en känd miljö skapade känsla av trygghet. I likhet med resultatet i 

intervjustudien belyser Leinonen, Leino-Kilpi och Joukos (1996) i sin studie att patienterna 

upplevde den tekniska miljön som en förutsättning för genomförandet av operationen och de 

kände också att miljön hade betydelse för känslan av säkerhet. Patienterna var minst berörda 

av och gav den tekniska miljön liten uppmärksamhet.  

 

I denna intervjustudie framkom att en bra stämning på operationssalen skapad tillit och 

förtroende till personalen. Trots att samtalen på operationssalen ibland inte var direkt riktade 

till deltagaren, upplevdes ändå stämningen som positiv. Samma fynd finns i flera studier 

(Leinonen et al., 1996: Leinonen & Leino-Kilpi, 1999; Leinonen et al. 2001: Lindwall & Von 

Post, 2008) som bekräftar deltagarnas känslor. Studierna visar hur patienter inte påverkades 

negativt av att personalens konversation. Patienter kände tillfredsställelse när de upplevde en 

familjär stämning på salen. Att känna vänskap och bli betraktad som en person och inte som 

ett objekt var viktigt. Ovan nämnda studier (Leinonen et al., 1996: Leinonen & Leino-Kilpi, 

1999; Leinonen et al. 2001: Lindwall & Von Post, 2008) visar att en lugn och avslappnad 

stämning, men också hur en humoristisk stämning på salen bidrar till att reducera patienters 

oro. Utifrån resultatet i denna intervjustudie dras slutsatsen att när deltagarna upplevde 

bemötandet och stämningen som avslappnad och med inslag av humor hade det positiv 

påverkan på deltagarna.  

 

Metoddiskussion 
Den kvalitativa design som denna studie har är väl använd i omvårdnadsforskning och anses 

vara en relevant metod. Forskaren syftar till att synliggöra, förklara och ge djupare förståelse 

för människors subjektiva upplevelser. Analysen har gjorts med hjälp av tematisk 

innehållsanalys (Polit & Beck, 2008, s.13-16) som är en vanlig och mycket lämplig 

analysmetod för att analysera data av en mångfasetterad och känslig karaktär som i detta 

område, där deltagare beskriver sina upplevelser (Elos & Kyngäs, 2008). Forskningsmetoden 
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möjliggör att systematiskt och objektivt analysera insamlade data för att kunna beskriva och 

kvantifiera specifika fenomen (Downe-Wamboldt, 1992). Data insamlades med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer. Denna intervjumetod anses relevant i studier med kvalitativ 

ansats, då dess öppenhet möjliggör nyanserade beskrivningar av olika aspekter av den 

intervjuades livsvärld. Intervjumetoden är viktig i den kvalitativa forskningen även för att den 

ger en öppenhet för nya och oväntade fenomen, som kan leda till nya insikter (Kvale, 1997, 

s.35). Deltagarna i denna studie valdes utifrån ett ändamålsenligt urval. Enligt Holloway och 

Wheeler (2002) innebär ändamålsenligt urval att urvalet av undersökningsgruppen, handlingar 

eller tidsenheter är kriteriebaserad, det vill säga att särskilda kriterier gäller och urvalet 

specificeras således. Deltagarna rekryterades från urologmottagning vid ett sjukhus i 

Norrland. Av de tio som anmält sitt intresse föll två deltagare bort på grund av att de inte 

motsvarade inklusionskriterierna, vilket slutligen resulterade i att åtta personer lämnade sitt 

informerade samtycke att delta i intervjustudien (Polit & Beck, 2008, s.176). Eftersom 

deltagarnas ålder inte framgick på det skriftliga samtycket, hade författarna ingen möjlighet 

att kontrollera om detta var korrekt, utan sådan informationen framkom först då intervjun 

startade och deltagaren svarade på första frågan om ålder. Det ansågs inte etiskt försvarbart att 

avbryta intervjuerna, då vi insåg att deltagaren var äldre än det på förhand bestämda 

ålderskriteriet. Vi beslöt därför att höja övre åldersgräns till 75 år.  

 

Tillförlitligheten i kvalitativa studier skall granskas utifrån begreppen pålitlighet, trovärdighet 

och överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). Pålitlighet handlar om att ge en klar och 

tydlig beskrivning av forskningen som är gjord. Läsaren ska kunna göra en bedömning om 

studiens resultat är överförbart till en annan kontext. Författarna bör därför presentera data i 

studien så att det är möjligt för läsaren att överföra resultat till andra sammanhang (Elos & 

Kyngäs, 2008). Vi anser att resultatet i denna studie är överförbart genom att vi noggrant har 

beskrivit syfte, urval, deltagare, de insamlade data och analysprocessen men också styrkt 

resultatet med citat från deltagarna. Detta möjliggör att resultat i studier kan överföras till 

andra liknande situationer, (Elos & Kyngäs, 2008) som t.ex. andra patientgrupper som 

genomgår operationer med regional anestesi. Informationsbehovet kan antas ha lika stor 

betydelse, även bemötande och upplevelsen inne på operationssalen förefaller vara den 

samma. Studiens trovärdighet styrks av att vi båda under analysarbetet läste genom 

intervjutexterna flera gånger för att säkerhetsställa att inga betydelsefulla detaljer skulle gå 

förlorade. Som studenter i specialistutbildning till operationssjuksköterskor har vi en viss 

erfarenhet från denna typ av operation och vi är medvetna om att en förförståelse kan ha 
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påverkat deltagarna genom det sätt vi samtalade i intervjuerna, avsikten var dock att förhålla 

sig neutral under intervjuer och analysarbetet. Den finns en risk för att egna tolkningar och 

tidigare erfarenheter kan ha påverkat resultatet under analysprocessen. 

Slutsats 
Resultatet i denna studie visar att deltagarna upplever informationen som bristfällig. En 

kombination av muntlig och skriftlig information anses optimalt. När deltagaren fortfarande 

har obesvarade frågor efter skriftlig information, bör denna kompletteras med muntlig 

information. Detta gör att deltagarna känner sig förberedda inför operation. Sjukvårdens 

utlovade vårdgaranti skapar förväntning hos patienten och den förväntade väntetiden fram till 

operationen bör därför framgå, då alla deltagare var missnöjda med denna informationsdel. 

För alla deltagare påverkades det dagliga livet av symtom från urinvägarna, och upplevdes 

särskild besvärande i väntan på operationen. Det medförde att deltagarna kände sig socialt 

begränsade. Resultatet visade även att känslan av en lugn och lättsam stämning på 

operationssalen hade positiv inverkan på deltagarna och ingav trygghet. Även personalens 

teamarbete och professionella hantering av den medicintekniska utrustningen ingav också 

trygghetskänsla. I sökt litteratur upplevdes den tekniska miljön på operationssalen 

skrämmande vilket inte överensstämmer med resultatet i vår studie. Vi anser att det behövs 

ytterligare forskning kring patienters upplevelser av att vara vaken under andra typer av 

operationer med spinalanestesi. Det kan inte uteslutas att resultatet skulle påverkas av 

operationtyp och sjukdomsbakgrund, men kön och ålder kan också påverka upplevelser i 

samband med operation. 
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       Bilaga 1 

 

Luleå tekniska universitet  
Institutionen för hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 

Förfrågan och information angående medverkan i forskningsprojekt  

Under våren 2010 kommer en intervjustudie att genomföras vid Sunderby sjukhus för att 

studera patienters upplevelse att vara vaken vid en TUR-p operation. Studiens mål är att 

sjukvården ska få ökad kunskap om hur patienter upplever bemötandet under denna typ av 

operation. Författarna studerar för närvarandet till operationssjuksköterskor och studien är 

vårt examensarbete som kommer att publiceras hösten 2010 på http://epubl.ltu.se/ med titeln 

”patienters upplevelse att vara vaken vid en TUR-p operation”.  

 

Genom detta brev vill vi fråga Er om Ni kan bistå oss i att välja ut lämpliga deltagare 

som faller in under kriterierna samt skicka ut informationsbrev till dessa. 

 

Studien baseras på intervjuer och bygger på frivilligt deltagande. Vi är i behov av 8-10 

personer som har genomgått en TUR-p operation. Dessa deltagare intervjuas och följande 

kriterier för deltagandet är: övre medelålders män (50-70 år), deltagarna ska ha genomgått en 

TUR-p operation (endast 1). Deltagaren måste kunna läsa och förstå svenska, och får inte vara 

psykisk sjuk eller dement. Forskarna kommer att bistå med informationsbrev som innehåller 

en förfrågan om att delta i studien. Endast forskarna och handledaren kommer att ha tillgång 

till materialet.  I den färdiga studien går det inte att härleda resultatet till någon specifik 

person.   

 

Om Ni har några frågor angående studien, är Ni välkommen att kontakta oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

 
Carina Wikström   Anne-Mette Samuelsen 
Leg. sjuksköterska   Leg. sjuksköterska 
Studerande    Studerande                                    
Tel: 070- 34 64 885   Tel: 073- 51 23 700 
Email: vikcar-2@student.ltu.se  Email: anesam-9@student.ltu.se  
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       Bilaga 2 

 

Luleå tekniska universitet  
Institutionen för hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 

Förfrågan och information angående medverkan i forskningsprojekt  

Att drabbas av förstorad prostata är mycket vanligt med stigande ålder. Ungefär varannan 

man över 60 år har prostataförstoring. När besvären är påtagliga och konservativ behandling 

inte längre hjälper krävs många gånger operation, en så kallad hyvling av prostata . Under 

våren 2010 kommer en intervjustudie att genomföras för att studera patienters upplevelse att 

vara vaken vid en TUR-p operation. Studien görs för att sjukvården ska få ökad kunskap om 

hur patienter upplever att vara vaken under denna typ av operation. 

 

Det är av stort intresse att Du som patient berättar för oss om hur Du upplevde bemötandet på 

operationsavdelningen.  

Genom detta brev vill vi fråga Dig om Du vill delta i vår studie. Intervjun kommer att ta ca 

45-60 minuter. Vi kommer att spela in intervjun på band som sedan skrivs ut i textform. Band 

och texter förvaras inlåsta och inga data som kan identifiera personer i studien kommer att 

redovisas. Endast forskarna och handledaren kommer att läsa intervjuerna.  I den färdiga 

studien går det inte att härleda resultatet till någon specifik person. Deltagandet är fullt 

frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande och du behöver inte uppge något 

skäl.  

Om du har några frågor angående studien, är Du välkommen att kontakta oss innan du tar 

ställning genom att ringa. 

 

Med vänliga hälsningar 

Carina Wikström   Anne-Mette Samuelsen 
Leg. sjuksköterska   Leg. sjuksköterska 
Studerande    Studerande                                    
Tel: 070- 34 64 885   Tel: 073- 51 23 700 
Email:vikcar-2@student.ltu.se  Email:anesam-9@student.ltu.se  
 
Handledare 
Inger Lindberg, barnmorska & universitetslektor 
Luleå Tekniska Universitet 
Tel. 0920-491000 vxl 
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Luleå tekniska universitet  
Institutionen för hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 

 

 

 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie 

 

 

 Ja, jag önskar att delta i studien 

 Jag önskar mer information om studien 

 

 

 

Namn:___________________________________________________ 

Adress:___________________________________________________ 

Tel.nr: ___________________________________________________ 

E-postadress: ______________________________________________ 

 

Datum: ___________________________________________________ 

Underskrift: _______________________________________________ 

 

Returnera vänligen denna svarstalong i bifogat svarskuvert. Författarna kommer därefter att 

kontakta dig. 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Wikström   Anne-Mette Samuelsen 

Leg sjuksköterska   Leg sjuksköterska 
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      Bilaga 3 

Intervjuguide     
      
     
Börjar med att informera muntligt vad studien går ut på, och försäkrar oss att den deltagande 

har förstått syftet med studien/att delta…… 

 

Inledande fråga 

• Hur gammal är du? 

• Har du blivit opererad tidigare?  

• Hur länge sedan är det du blev opererad för dina prostatabesvär?  

Forskningsfråga 

• Berätta hur du upplevde väntetiden tills du fick operera dig? 

• Beskriv den information du fick inför operationen? 

• Berätta hur du blev bemött av sjuksköterskan före operation? 

• Beskriv vad du upplevde när du var vaken under operationen? 

• Beskriv hur du blev bemött inne på operationssalen? 

• Beskriv stämningen inne på operationssalen? 

• Beskriv hur du upplevde miljön på operationssalen? 

• Berätta om någon situation då du kände förtroende och tillit till personalen 

• Berätta om någon situation då du inte kände förtroende och tillit personalen 

Följdfrågor 

• Beskriv känslan, vad kände du då? 

• Vad tänkte du då? 

• Vad saknades i den information du har fått? 

• Ge exempel….. 

• Vad hände då? 

• Berätta mer…. 

 
 

 
 
 


