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Sammanfattning      Dagkirurgi blir allt vanligare inom den operativa   

verksamheten. Syftet med studien var att undersöka patientens 
upplevelser av dagkirurgi i relation till den pre-och postoperativa 
kontakten med operationssjuksköterskan. I resultatet framkom de 
två huvudkategorierna: Information och upplevelse som i sin tur 
resulterade i två underrubriker: Underlättande och försvårande 
information samt bekräftande och icke bekräftande upplevelse. 
Patientens och personalens förmåga till kommunikation är 
betydande vid förberedelserna inför ett operativt ingrepp och den 
kan företrädesvis utföras per telefon. Bristande kommunikation 
kan vara ångestskapande. Bemötandet av patienten kan göra att 
patienten känner sig antingen sedd eller osedd vilket i sin tur 
speglar patientens upplevelser inom dagkirurgin. Förutsättningen 
för ett fungerande perioperativt arbetssätt är att det finns en vilja 
inom organisationen för en sådan modell. Det är viktigt att kunna 
se patientens livsvärldsperspektiv och att operationssjuksköterskan 
involveras i uppläggningen av den dagkirurgiska verksamheten. 
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Abstract Ambulatory surgery is getting more common. The aim of this 

study was to investigate the patient´s experiences of ambulatory 
surgery in relation to the pre- and postoperative contact with the 
operation theatre nurse. Two main categories were found: 
Information and experience. The two main categories each had two 
under groups: easing and uneasing, confirming and unconfirming. 
The ability to communicate between patient and professionals is 
important in operation preparation and conducting this by 
telephone is preferred. Lack of communication can result in a 
feeling of anguish. The treatment of the patient, by the 
professional, can make him/her feel seen or unseen which makes 
the experience in the ambulatory surgery pleasant or unpleasant. 
The necessary conditions for functional perioperative care are the 
willingness in the organisation for such a model. It is important to 
see the life perspective of the patient, to involve the operation 
theatre nurse in the structuring of the ambulatory surgery 
organisation. 
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Inledning 
 
Dagkirurgi blir allt vanligare inom den operativa verksamheten. Hälso- och sjukvården ser 
denna typ av verksamhet som lönsam både i form av tidsbesparingar och i en ekonomisk 
vinst.  
Enligt ICN: s etiska kod ska en sjuksköterska bland annat lindra lidande genom att utveckla 
sin omvårdnad på en evidensbaserad basis (1). 
En legitimerad sjuksköterska ska ha förmågan att självständigt tillämpa omvårdnads-
processen. En sjuksköterska ska också ha förmågan att genom dialog med patient och/eller 
närstående möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling (2).  
Önskar sjuksköterskan uppnå en specialistsjuksköterskekompetens inom operationssjukvård 
krävs det en sjuksköterskelegitimation samt att kursfordringar om ytterligare 60 
högskolepoäng fullgjorts (3). 
von Post, som är en svensk omvårdnadsforskare, har under ett flertal år arbetat med en 
perioperativ omvårdnadsmodell, som innefattar omvårdnadshandlingar som utförs i samband 
med en patients operation och hon har också utgivit ett flertal vetenskapliga rapporter i ämnet 
perioperativ dialog. 
I det dagliga arbetet på en operationsavdelning förekommer det många och korta möten 
mellan operationssjuksköterskor och patienter. Många av patienterna upplever oro och rädsla 
inför den kommande operationen och den främmande miljön. Detta kanske främst hos de 
patienter som kommer direkt hemifrån och som inte har blivit förberedda inför sin operation 
med hjälp av sjuksköterskan på en vårdavdelning. Att som operationssjuksköterska, genom 
samtal med dessa patienter före och efter operationen, kunna skapa förtroende och trygghet är 
därför av särskild vikt. 
 
 
Bakgrund 
 
Enligt Socialstyrelsen står begreppet dagkirurgi för ”dagsjukvård där den kirurgiska åtgärden 
normalt kräver att patienten får anestesi och en period av postoperativ övervakning” 
http://app.socialstyrelsen.se/termbank/QuickSearchBrowse.aspxrmbank/ (4).  
I Sverige är definitionen på dagkirurgi efter ett operativt ingrepp att sjukhusvistelsen inte får 
vara mer än 8 timmar.  
Flera andra länder, däribland USA, har sin gräns vid 24 timmar. Kirurgiska ingrepp, som 
utförs på en operationsavdelning, ska vara av den arten att den kräver någon form av anestesi 
och en tids postoperativ vård. Över tid har dagkirurgin ökat bl.a. beroende på den medicinska 
och tekniska utvecklingen och med de förfinade anestesiologiska metoderna. Individens 
möjlighet till egenansvar och bostadsstandarden påverkar också de operativa ingreppens 
vårdtidslängd. Inte minst är dagkirurgisk verksamhet en ekonomisk fördel för 
vårdproducenterna (5). 
I en artikel från England beskrivs dagens förhållande med den mer och mer utvecklade 
dagkirurgin. Den tar upp problemet med de mer sofistikerade operationsmetoderna och 
teknikutvecklingen som kräver utökad kunskap hos operationssjuksköterskorna. Utbildningen 
behöver uppdateras men undervisningen hänger dock inte med i den snabba utvecklingen (6). 
Efter en tematisk verksamhetstillsyn av Socialstyrelsen när det gäller dagkirurgi har det 
framkommit att patienterna bör träffa både kirurgen och anestesiologen före sitt operativa 
ingrepp. Detta förfarande har gjort det möjligt för patienten att känna sig mer delaktig, det 
som också ansågs viktigt var att anhöriga tilläts vara med vid informationstillfället/ena då det 
eventuellt behövde ställas krav på deras stöd i eftervården. Patienter som opereras i buken bör 
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kontaktas postoperativt och man har erfarit att postoperativ telefonkontakt varit uppskattat 
både för patienterna och som återkoppling för personalen (7). 
 
Association of Operating Room Nurses´s definition av de vårdhandlingar och vårdaktiviteter 
som utförs i faserna före- under- och efter en patients operation, av operations- och 
anestesisjuksköterskor benämns som perioperativ vård. Dessa faser kan också benämnas som 
pre-intra- och postoperativa (8).  
Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning 1995:5 för legitimerad sjuksköterska finns för 
operationssjuksköterskan följande att arbeta efter när det gäller perioperativt 
omhändertagande. Operationssjuksköterskan ska ansvara för omvårdnaden av patienten samt 
medverka i samband med operationer, behandlingar och undersökningar, hon ska också 
ansvara för information till patienten (9). 
von Post har i en av sina studier fått fram att operations- och anestesisjuksköterskor som 
arbetar på en operationsavdelning med utbildning inom perioperativ vård, jämförda med 
operations – och anestesisjuksköterskor utan denna utbildning, var mer positivt inställda till 
ett perioperativt arbetssätt. En signifikant skillnad mellan dessa båda grupper visade sig i fyra 
av sexton påståenden om perioperativ vård, nämligen: i vilken utsträckning man lyssnade till 
kollegers eller underställdas förslag till att arbeta utefter ett perioperativt sätt, den egna 
attityden till ett perioperativt arbetssätt, kunskapen om betydelsen av en perioperativ dialog 
samt viljan till att sätta sig in i arbetssättet. Möjligheter som behövs för att skapa nya vanor i 
praktiken är ett nytänkande hos både chefer och perioperativa sjuksköterskor, ett utvidgat 
samarbete mellan operations- och anestesisjuksköterskor och även med sjuksköterskorna på 
vårdavdelningarna, att nya rutiner utvecklas med bland annat en större flexibilitet i 
operationsprogrammet och att cheferna ser sig själva som ”eldsjälar” som stöttar och håller 
intresset vid liv hos de perioperativa sjuksköterskorna. Hinder för detta nytänkande kan vara 
en förändringsovilja hos medarbetarna och cheferna, men också att sjukhusvärlden är 
hierarkisk i sin konstruktion och därför svår att ta sig fram i med egna förslag. Organisationen 
och arbetsledarna kan upplevas som rigida och inte öppna för förändringar, det hjälper inte 
om man inte har ”eldsjälar” bland sjuksköterskorna (10). 
Wikipedia definierar samtal som en dialog mellan två jämbördiga parter. Uttrycket indikerar 
genom förstavelsen sam- att man delar vissa gemensamma värderingar (11). 
Ett samtal mellan operationssjuksköterskan och patienten kan dock inte ses som jämbördigt, 
då patienten är i en beroendeställning, anser författarna. 
De preoperativa förberedelserna och det postoperativa förloppet påverkar patientens 
upplevelse, vilket kan ses i forskning inom pre- och postoperativ omvårdnad, som pågått 
sedan 60-talet. Ett kirurgiskt ingrepp innebär att kroppens integritet hotas vilket kan upplevas 
stressfyllt både fysiskt och psykiskt. Upplevelsen av att inte ha kontroll kan ge upphov till 
bl.a. ångest och otrygghet. Ett planerat ingrepp kan förberedas genom information i god tid 
för att stärka patienten. Informationen kan ske skriftligt och muntligt och det är också av vikt 
att vid behov ge anhöriga samma information så att de kan förbereda sig för vad som kan 
förväntas i exempelvis det postoperativa förloppet. Omvårdnadsforskning visar på att 
patientens upplevelse förbättras av god information (12). 
Moene menar att allteftersom vårdtiderna blir mer och mer förkortade måste de preoperativa 
förberedelserna vara mer effektiva, genom bland annat en mentalt och fysiskt väl förberedd 
patient. Vidare framkom det ur en av hennes delstudier att man genom det preoperativa 
samtalet mellan patient och sjuksköterska fått fram tre huvudkategorier: att skapa underlag för 
bedömning av patientens behov, att vägleda patienten samt att skapa en förtroendefull relation 
mellan patient och sjuksköterska (13). 
Gustafsson beskriver i SAUK-modellen (Sympati-Accepterande-Upplevelsemässig innebörd-
Kompetens) om den bekräftande omvårdnaden att en öppen kommunikation är möjlig om 
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samtliga huvudaktörer – patient, anhörig och omvårdare- har insikter om situationen. För att 
omvårda krävs mod och heroism för att kunna ta hand om patientens existentiella problem, 
men också för att kunna se och stödja patientens resurser. I omvårdnad kan fokuseringen vara 
att förstärka patientens förmåga till självkontroll. Hon beskriver vidare om kravet på 
personalen att stödja patientens egna resurser och tilltro till sig själv genom att upptäcka, 
beakta och stödja patienten som ett handlande subjekt (14). 
Varje patients hjälpbehov är unikt och då patienten inte själv kan tillgodose sina behov 
upplever han/hon problem. En av operationssjuksköterskans viktigaste uppgift blir därför att 
hjälpa patienten att lindra eller undvika obehag/problem. En dynamisk helhet bildas genom 
interaktion mellan operationssjuksköterska och patient. Denna dynamik är också en viktig 
källa till kunskap inom omvårdnaden. Den reflektiva omvårdnadsprocessen utvecklas genom 
praktisk erfarenhet. 
Orlando menar att patienten står i centrum med oförmågan att omvårda sig själv och med 
oförmåga att på egen hand identifiera eller mobilisera den hjälp som behövs. Hon menar 
också att en omvårdnadssituation består av följande tre komponenter: Patientens beteende, 
sjuksköterskans reaktion samt de omvårdnadsåtgärder som görs för patienten. Interaktionen 
mellan dessa tre faktorer utgör omvårdnadsprocessen (15). 
Operationssjuksköterskan blir hjälpt av Orlandos omvårdnadsmodell till att förstå vad som 
sker, hur omvårdnaden sker och på vilket sätt det hjälper patienten (16). 
Som patient, i mötet med sjukvården, känner patienten sig alltid underlägsen, dels 
beroende på den fysiska miljön samt att han/hon kanske känner ångest, rädsla och olust. 
Miljön kan också kännas förvirrande, särskilt då för äldre personer (17). 
Att som patient bli lyssnad till, gör att patienten känner sig betydelsefull, vilket i sin tur leder 
till ett ökat välbefinnande. Genom operations- och anestesisjuksköterskans perioperativa 
samtal kan omhändertagandet bli mer personligt (18). 
De små detaljerna utgör en kunskap om patientens speciella behov, vilket skapar en 
sammanhängande helhet samt visar patienten att sjuksköterskan från operationsavdelningen 
bryr sig (10). 
När det gäller det preoperativa samtalet ska patienten kunna känna sig som en hel människa 
och inte vara premedicinerad och därför kan det med fördel ske dagen före operationen eller 
innan patienten byter från sina privata kläder till patientkläder, om det gäller poliklinisk 
kirurgi/dagkirurgi. Ett preoperativt samtal kan hjälpa patienten att förbereda sig och 
operationssjuksköterskan kan lättare tillmötesgå önskningar. Det postoperativa samtalet kan 
ses som en utvärdering av den operativa vården. Samtalet kan ske på vårdinrättningen eller 
om, möjlighet finns, via telefonkontakt med operationssjuksköterskan. (19). 
 
Vilken betydelse har kontakten med operationssjuksköterskan för patienten inom dagkirurgin? 
 
 
Syfte 
 
Syftet med studien var att undersöka patientens upplevelser av dagkirurgi i relation till den 
pre- och postoperativa kontakten med operationssjuksköterskan. 
 
 
Metod 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie. 
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Datainsamling 
 
Manuell sökning samt sökning via databaserna CINAHL och PubMed har använts vid 
framtagningen av aktuella vetenskapliga artiklar. Den manuella sökningen gjordes bland 
vetenskapliga artiklar som fanns på centraloperation Halmstad, genomsökning av tidskriften 
Vård i Norden från år 2000 och framåt samt av författarna sedan tidigare kända vetenskapliga 
artiklar. Handledaren anvisade ett antal nyutkomna vetenskapliga artiklar i ämnet. Sökorden 
vid den databaserade sökningen bestämdes utifrån syftet. De MeSH-termer som användes i 
CINAHL vid första datasökningen var preoperative, postoperative, telephone, 
communication, information. Vid den andra datasökningen, som också gjordes i CINAHL, 
lades följande MeSH-termer till: ambulatory surgery, patient och experience. De MeSH 
termer som användes vid tredje sökningen, som gjordes i PubMed, var perioperative, 
ambulatory surgery och communication. Urvalet vid sökningarna var vetenskapligt granskade 
artiklar, engelskspråkiga samt ej barn. Två av de artiklar som framkom via CINAHL var 
”related articles”, relaterade utifrån artikeltitel. Tre dubbletter förekom från första och andra 
sökningen. 
Resultatet av sökningarna visas i tabell i bilaga 1. 
Vid den första datasökningen framkom 65 abstract varvid 10 valdes ut efter syftet. Den andra 
sökningen resulterade i 45 abstract, av dessa valdes 7 artiklar. Tredje sökningen gav 11 
abstract, varav ytterligare 4 valdes till arbetet. Av de manuellt sökta artiklarna valdes 8 utav 
11 artiklar. 
 
 
Databearbetning 
 
De 29 valda artiklarna granskades. Jämförelser gjordes, utefter syftet, beträffande vilka 
likheter och skillnader som återfanns i de olika artiklarna. Granskningen innebar också att 
finna eventuella motsägelser. Fjorton artiklar som efter granskningen ej ansågs 
överensstämma med syftet valdes bort. Totalt återstod 15 artiklar som kunde användas i 
uppsatsen. 
Efter granskningen med jämförelsen av vilka likheter och skillnader som återfanns fick 
författarna fram ett flertal nyckelord genom en induktiv bearbetning av materialet ledde till att 
4 dimensioner kategoriserades. De gav i sin tur upphov till 2 huvudkategorier. 
Huvudkategorierna med tillhörande dimensioner är som följer: 
 
Informationens betydelse för patienten 

• underlättande 
• försvårande 

Upplevelsens betydelse för patienten 
• bekräftande 
• icke bekräftande 
 

En översikt av resultatartiklarna redovisas i bilaga 2. 
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Resultat 
 
Underlättande information 
 
Det som gjorde att patienten kände sig förberedd inför ett operativt ingrepp berodde mycket 
på personalens förmåga att kommunicera och patientens förmåga att förstå och mottaga 
information (20-23). Det underlättade för patienten med både skriftlig och muntlig 
information några veckor före operationen och även postoperativt (24). 
Vid ett preoperativt samtal mellan patient och operationssjuksköterska lyssnade 
operationssjuksköterskan på patientens egna berättelser.  Sjuksköterskan på operation samlade 
härigenom in data som gjorde att hon kunde planera omvårdnaden. En uppmärksam 
preoperativ sjuksköterska gav en ökad patientsäkerhet. Vid denna kontakt var det möjligt för 
sjuksköterskan att identifiera en ”högriskpatient” enligt The American Society of 
Anesthesiologists (ASA) klassificeringen. 
Patienten tyckte om att själv ställa frågor och få förklaringar. Sjuksköterskan på operation 
blev synligare för patienten vid en preoperativ kontakt (20,25,26). 
I en artikel framkom det att patienterna kände, genom den preoperativa dialogen, förvåning 
över att inte bli sedda som ”enbart” patienter, utan också att de sågs som en resurs i 
planeringen som görs inför den kommande operationen. Patienterna menade också att då 
operationssjuksköterskan besökte dem efter operationen, för att berätta om vad som har skett 
under operationen, var detta ett uttryck för patientens eget deltagande i processen (27). 
Patienten var hjälpt av telefonsamtal med någon från sjukvården. Det fanns ett behov av att 
någon från sjukvården ringde upp postoperativt, för att patienten skulle kunna ställa olika 
frågor och få information om vilka komplikationer han/hon kunde förvänta sig. Vissa 
postoperativa problem kunde lösas per telefon vilket ledde till minskade resor för patienten till 
akutvårdscentralen (23,28,29). 
 
Anhöriga till den nyopererade patienten behövde få både skriftlig och muntlig information för 
att kunna utföra vård i hemmet. Vissa dagkirurgiska vårdinrättningar förutsatte att det fanns 
anhöriga att tillgå så att patienten kunde återgå till hemmet så fort som möjligt efter sin 
operation (22,30,31). 
 
Försvårande information 
 
Kommunikation med ett informativt syfte mellan sjukvården och patienten var viktig. Brist på 
kommunikation kunde ge ångest och förvirring hos patienten. Patienten kände rädsla inför det 
okända. Inadekvat patientinformation och inadekvat patientutbildning preoperativt var en 
bidragande orsak till detta (22,24). 
 
För mycket information kunde göra att patienten missade det viktiga. Broschyrer med för 
mycket text kunde upplevas negativt, speciellt om de inte är specificerade till det egna 
ingreppet. Patienten behövde ha information om sitt specifika ingrepp, både vad gällde 
förberedelser inför sin operation och information om sin eftervård vid utskrivningen. 
Preoperativ information kunde ge minskad smärta postoperativt, men vid vissa andra 
postoperativa symtom som till exempel illamående sågs ingen skillnad mellan patienter som 
haft/inte haft preoperativa samtal med sjuksköterska (22,24,29,32). 
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Bekräftande upplevelse 
 
För patienten var bemötandet viktigt. Vid en preoperativ kontakt mellan operations-
sjuksköterska och patient knöts viktiga band, tillit uppstod och en relation hade skapats. För 
att patienten skulle få en positiv upplevelse skulle personalen bemöta patienten vänligt, med 
vänliga ord och i en positiv anda. En god omvårdnad förstärkte patientens positiva upplevelse 
(21,24,26).  
För patienten var det tillfredsställande att träffa en sjuksköterska som inte var stressad och 
som gav sig tid för patienten i det preoperativa samtalet, han/hon fick en känsla av lugn och ro 
när sjuksköterskan lovade att finnas med under hela den perioperativa vårdprocessen. Känslan 
av osäkerhet försvann vid ett postoperativt samtal där operationssjuksköterskan också fick 
patienten att tro på sig själv. Det välbefinnande som skapades vid ett perioperativt samtal 
trodde patienterna påverkade tillfrisknandet efter operationen positivt. Det uppstod en 
samhörighet mellan patient och operationssjuksköterska (27). 
 
Ett preoperativt samtal mellan en professionell operationssjuksköterska och patient ledde till 
en minskad oro och en ökad tillfredsställelse för patienten. Samtalet ledde till ett ökat lugn 
hos patienten, han/hon kände också en ökad säkerhet genom att bli lyssnad på och få svar på 
sina frågor. Patientens följsamhet, genom den operativa processen, blev bättre om 
vårdpersonalen hade dämpat patientens ångest preoperativt genom till exempel ett samtal. 
Samtalet mellan en operationssjuksköterska och patient som ska opereras, eller har blivit 
opererad, var ett tillfälle till att skapa samförstånd samt var ett ömsesidigt utbyte av tankar 
och erfarenheter. Patienten kände sig betydelsefull vid ett postoperativt samtal. De pre-och 
postoperativa samtalen kunde också utföras per telefon. Postoperativ telefonkontakt 
upplevdes positivt och många var nöjda med de råd som gavs per telefon (20,21,29,32). 
 
Dagkirurgin bidrog till att privatlivet bibehölls postoperativt, patienten fick komma hem 
samma dag, sova i sin egen säng och ha fria besökstider. De flesta tyckte det var positivt att 
vara nära sina anhöriga i hemmiljö, Störningen av det dagliga livet blev minimerat och 
patienten kunde påverka sin egen tid. Flertalet patienter ansåg också att denna vårdform gav 
en lägre omkostnad för dem själva, i form av en kort vistelse på vårdinrättningen 
(22,30,31,33). 
 
Postoperativ amnesi, illamående och smärta var för patienten negativt. Förfinade preparat som 
hade anpassats till dagkirurgin minskade dessa symtom (30,32,34). Vid uppföljande 
telefonintervjuer postoperativt framkom det att de flesta patienter som erhållit förfinade 
läkemedel upplevde sina erfarenheter av dagkirurgi som positiva (34). 
 
 
Icke bekräftande upplevelse 
 
Känslan av att personalen inte hade tid eller inte visade intresse gav ett lägre förtroende och 
minskad trygghet. För patienter med en benign diagnos upplevdes operationen som en 
befrielse, men för en patient med en malign diagnos upplevdes operationen tvärtom och 
därmed icke bekräftande (21,22). 
 
Att, som patient, behöva vänta länge i ett väntrum upplevdes negativt och skapade en ökad 
oro. Miljön i väntrummet, beträffande både lokal och inredning, behövde vara sådan i sitt 
utförande att patienten kunde känna en lugn och behaglig atmosfär. Renligheten i lokalen 
hade stor betydelse för upplevelsen (22,24,26,31). 
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Ansvaret för den egna vården efter återkomsten till det egna hemmet kunde kännas osäkert. 
Kvinnliga patienter kunde uppleva den tidiga hemgången negativt, eftersom de ofta själva var 
vårdare för andra i sin omgivning såsom till exempel barn, äkta man och skötseln av hemmet 
Det kunde trots detta upplevas som ett bekymmer hur de skulle klara det postoperativa 
förloppet. Verksamheten upplevdes av en del som ett löpande band där patienten kom in 
snabbt och blev utforslad i samma snabba takt (30,31).  
 
 
Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
Efter att ha formulerat denna litteraturstudies syfte påbörjades sökningen efter vetenskapliga 
artiklar. Förutom den manuella sökningen gjordes sökningar i två olika databaser. MeSH-
termer valdes för att få fram korrekta sökord i databaserna som också underlättade sökvägen.   
Vid granskningen av den första sökningens vetenskapliga artiklar framstod det att mycket av 
detta material inte överensstämde med studiens syfte och en andra sökning genomfördes. Då 
det också här visade sig att antalet vetenskapliga artiklar var, enligt författarna, för få gjordes 
ytterligare en sökning. Till den andra och tredje sökningen lades ett par extra sökord till, som 
inte var med i den första sökningen, för att få ett större sökresultat beträffande antalet funna 
vetenskapliga artiklar. 
Efter de tre sökningarna framkom det ett flertal dubbletter och därför ansågs sökningarna vara 
mättade. Det är möjligt att resultatet av artikelsökningen hade blivit ett annat om sökningen 
hade gjorts i fritext, men sökning i fritext valdes bort på grund av svårigheter att finna rätta 
ord utifrån syftet.  
Av de artiklar som användes i resultatet var det fem kvalitativa och nio kvantitativa artiklar 
samt en artikel som var en fallstudie. Det stora bortfallet berodde delvis på att abstracten inte 
överensstämde med innehållet i de artiklarna och någon artikel visade sig vara en 
litteraturstudie. Efter att ha granskat samtliga valda artiklars metoder och urvalsförfarande 
ansåg vi att detta var tillräckligt för att få ett bra underlag till vår uppsats. Ett stort tidsspann 
utnyttjades då de studier som var gjorda av von Post ansågs vara grundläggande material om 
perioperativa samtal. Ur varje artikel togs nyckelord fram för ett induktivt arbetssätt som 
stärkte resultatanalysen. De kategorier som framkom vävde in i varandra hela tiden, men 
delades upp där de ansågs höra hemma bäst. 
 
Resultatdiskussion 
 
De artiklar som togs med i resultatet överensstämde med studiens syfte och författarna 
bedömde att de hade en vetenskaplig kvalitet utifrån varje enskild artikels respektive 
urvalsmetod och mätinstrument. I de kvalitativa och de kvantitativa artiklarna fanns beskrivet, 
när det gäller metoden, urvalet, mätmetoden, bortfallet samt vilka analyser som hade gjort. 
Willmans mall för artikelgranskning användes (35). 
Bland de artiklar som togs med var de flesta etiskt styrkta, men i ett par artiklar gick det inte 
att finna det etiska förfarandet. Det framkom inte i samtliga artiklar vilken/vilka 
personalkategorier som avsågs. Hänsyn har tagits till att vårdprofessioner inte är helt 
jämförbara mellan olika länder. I någon artikel sågs ett eventuellt beroendeförhållande för 
patienterna gentemot undersökarna. I diskussionen har författarna sammanfogat de 
underkategorier som har framkommit i studien och resultaten av jämförelserna har beskrivits 
så ingående som möjligt. 
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Informationens betydelse för patienten 
 
Författarna har funnit att om de patienter som vårdas inom dagkirurgin ska få en så bra 
upplevelse som möjligt är kontakten pre-och postoperativt med operationssjuksköterskan 
betydande. 
En del i förberedelserna inför ett operativt ingrepp är information, både skriftlig och 
muntlig. Patienten behöver få kunskap om vad som sker innanför dörrarna på en 
operationsavdelning, vad som kommer att hända med honom/henne under det operativa 
ingreppet samt vad han/hon kan förvänta sig komma att ske i efterförloppet. Eftersom  
dagkirurgin idag blir mer och mer utbredd blir den informativa delen mer och mer viktig för 
att patienten ska kunna delta aktivt i vården av den egna kroppen. Samtidigt som 
informationen är viktig, är det också viktigt att denna information är väl avvägd till varje 
patients specifika ingrepp, vilket tydligt framkommer. 
För att patienten ska kunna tillgodogöra sig informationen på ett optimalt sätt bör den vara 
kort och koncis, inte överflödig. Informationen som ges både i muntligt och skriftligt skall 
vara tydlig på ett lättfattligt språk och inte innehålla medicinska facktermer. Kunskap som 
patienten har fått före sitt operativa ingrepp kan till exempel påverka den postoperativa 
smärtan positivt. När skriftlig och muntlig information/kommunikation pre- och postoperativt 
uteblir från sjukvården till patienten, kan det ge ångest, förvirring och rädsla (22,24,29,32). 
 
Att kunna kommunicera öppet med samtliga huvudaktörer i den specifika vårdsituationen är 
en viktig del i den bekräftande omvårdnaden som beskrivs i SAUK-modellen. Omvårdaren 
ska försöka bekräfta patienten genom att se till det subjektiva och stärka patientens egen 
förmåga (14). 
Denna kommunikation är speciellt viktig för patienten och operationssjuksköterskan behöver 
visa sin skicklighet i detta, för att kunna underlätta patientens situation. För många patienter 
är det en främmande och kanske ofta skrämmande situation att behöva genomgå en operation. 
 
I den pre- och postoperativa fasen kan operationssjuksköterskan vara en viktig länk. Att en 
patient som ska genomgå en operation ska känna fullständig trygghet är inget som kan 
förvänta sig, men däremot kan personalen inom sjukvården, gärna då 
operationssjuksköterskan, vara en trygg hand att hålla i. Operationssjuksköterskan kan också 
ses som en tillitsfull kunskapskälla, som patienten kan luta sig emot. För att personalen ska 
kunna ge patienten en mer behaglig upplevelse perioperativt, krävs att vi har en ökad kunskap 
om hur det är att vara patient, hur vi ska bemöta patienten samt att vi har en empatisk 
förmåga. Det krävs ett mod hos sjuksköterskan för att kunna möta patienten på dennes villkor, 
visa att patienten blir sedd, tillåta patienten att delta i den egna vården och på detta sätt 
bedriva en individanpassad omvårdnad. För att operationssjuksköterskan ska kunna följa upp 
patienter som har vårdats inom dagkirurgin på ett optimalt sätt behöver hon ha för 
verksamheten relevanta stöddokument att följa. 
SPRI gav 1998 ut en handlingsplan för personal när det gäller patientutbildning inom 
dagkirurgin. Kullbergska sjukhuset i Katrineholm och Helsingborgs lasarett har genomfört 
patientenkäter vad det gäller information till dagkirurgiska patienter. De kom fram till att det 
behövs informationsbroschyrer för varje enskilt ingrepp som ett komplement till läkarens 
muntliga information. De utförde också ett postoperativt telefonsamtal efter 24 timmar som 
patienterna upplevde som mycket positivt. Det fanns då möjlighet att diskutera eventuella 
komplikationer på ett tillfredsställande sätt (36). 
Pre-och postoperativa telefonsamtal kan ha stor betydelse för patienten. De har också 
betydelse som en återkoppling för sjukvården och som en utvärdering av den utförda vården 
enligt författarna. 
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Det framkom i studien att telefonkontakt upplevdes positivt av patienterna, dels de 
förutbestämda kontakterna från sjukvården efter en viss tid och dels de kontakter som gjordes 
av patienten på bestämda telefontider. Fördelen med dessa kontakter kunde också ses ur en 
kostnadseffektiv synvinkel eftersom de ibland besparade patienten ett fysiskt besök på 
vårdinrättningen (23,28,29). 
I denna utvärdering kan operationssjuksköterskan, genom samtal med patienten, få kunskap 
om vad som upplevdes positivt eller negativt av patienten och utveckla den perioperativa 
omvårdnadsmodellen. Om de beslutande inom sjukvården kan se den kostnadseffektiva 
effekten i kontakter mellan patient och sjukvård per telefon, är detta kanske något som skulle 
läggas in som en del i det dagliga arbetet. En ytterligare vinst är, att ju mer erfarenhet en 
sjuksköterska skaffar sig i detta arbetssätt, desto säkrare blir den informativa delen. 
 
För att operationssjuksköterskan ska kunna följa med den snabba högteknologiska 
utvecklingen och samtidigt bevara den omvårdande delen, som ju är sjuksköterskans 
huvudsakliga profession, krävs det att arbetsgivaren ser detta och ger de anställda möjlighet 
att förkovra sig. Det kräver också att de som utbildar personal är väl förankrade och 
följsamma i utvecklingen. Enligt författarnas kännedom kommer det under hösten 2006 att 
komma ut en omarbetad version av kompetensbeskrivning för operationssjuksköterskor, 
under denna studies tillkomst var den ännu inte utkommen. 
Vinsten består också av en större säkerhet i att kunna fånga upp patienter som inte passar in i 
den dagkirurgiska verksamheten (25). 
Det är viktigt att fånga de patienter som inte är lämpliga att genomgå en operation inom 
dagkirurgin på ett tidigt stadium. En lyhörd operationssjuksköterska kan genom att föra en 
avstressad dialog, lämpligen per telefon, med patienten, få sådan information som kanske 
aldrig framkommer vid ett läkarbesök. Patienter som är inneliggande har andra förutsättningar 
till samtal och information, både pre- och postoperativt, eftersom de har tillgång till 
sjuksköterskan som arbetar på vårdavdelningen. 
 
Anhöriga till patienter inom dagkirurgin kan ses som en resurs, först i den preoperativa fasen 
där de är en hjälp i förståelsen av informationen som ges, men också i den postoperativa fasen 
där de hjälper till med eftervården i hemmet (22,30,31).  
Detta är också kostnadseffektivt för sjukvården, men man måste samtidigt som huvudman 
inom verksamheten ta ansvar för att det finns en möjlighet för dessa anhöriga att kunna 
upprätthålla en trygg kontakt vid behov. Ett sätt att uppnå detta kan vara en telefonkontakt 
under vissa bestämda klockslag. 
 
Upplevelsens betydelse för patienten 
 
Patientens upplevelser av dagkirurgi påverkas av många faktorer, som till exempel, 
bemötande och vårdmiljö. 
Den tekniska miljön som utgör en operationsavdelning är mindre betydelsefull än den 
mänskliga som utgörs av bland andra operationssjuksköterskan. Trots att 
operationssjuksköterskans bemötande upplevs som mest betydelsefull, är vårdmiljön i form av 
dess utförande viktig beträffande dess renlighet, lokalitet och inredning. Ett sätt att främja 
lugnet under väntetiden på vårdinrättningen kan vara att det används harmonierande färger 
och former (21,24,26). Operationssjuksköterskan bekräftar patienten genom att se varje 
individs enskilda behov också när det gäller att förstå den vånda som kan uppstå under 
väntetiden. Det som underlättar för patienten är en stor bredd av förströelsematerial, till 
exempel tidskrifter, tv och ljudband, menar författarna utifrån egna upplevelser. 
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Det snabba förloppet inom dagkirurgin, medför ökade krav på operationssjuksköterskans 
professionalism när det gäller hennes förmåga att behandla patienten så att denne känner 
värdighet och kan bibehålla sin integritet. I studien visade det sig att det var negativt för 
patienten med det snabba in- och utförfarandet som den dagkirurgiska vårdformen innebär. 
Vårdformen upplevdes ändå positivt av patienten med tanke på att det medförde en liten 
störning i privatlivet och att hemkomsten till det egna boendet skedde snabbt (22,30,31,33). 
Det visade sig genomgående att de, för patienterna, positiva fördelarna övervägde. 
Med hjälp av nya läkemedelsformer inom den kirurgiska verksamheten upplevde många 
patienter mindre illamående och kräkningar postoperativt. Detta resulterade också i att 
patienterna upplevde dagkirurgin positivt (34). Dessa läkemedel kan ses som en resurs för att 
öka patientens välbefinnande.  
 
Ett vänligt bemötande från sjuksköterskan på operationsavdelningen kan ses som en 
självklarhet, de är ju där för patientens skull. Däremot kommer patienterna till 
operationsavdelningen med olika individuella behov, till exempel, patienten som har en 
malign diagnos vill ha sin operation överstökad, medan patienten med en benign diagnos kan 
se sin operation som ett steg till en förbättrad livssituation (21,22). 
Trots dagens strävan mot ett jämlikt samhälle, upplever många kvinnliga patienter det 
stressfullt att komma hem och ansvara för den egna vården, samtidigt som hon är 
huvudansvarig för det egna hemmet och dess medlemmar (30,31). 
Kvinnor har svårt att tänka på sig själva, men kvinnor kan också ha svårt att släppa ansvaret i 
hemmiljön, för då mister de kontrollen. 
I samtliga situationer är det viktigt att sjuksköterskan har förmågan att känna av varje enskild 
patients unika behov, ibland är tystnad det bästa medlet, men att sjuksköterskan då har 
förmågan att med sitt kroppsliga handlande visa patienten vänlighet, alltså kunna se och lyfta 
fram varje individs livsvärldsperspektiv anser författarna.  
 
I studien har det framkommit att samtal är viktiga både pre- och postoperativt för patienten, 
eftersom detta gör att han/hon känner sig mindre orolig och har genom samtalen fått en tillit 
till vårdpersonalen på operationsavdelningen. 
Rudolfsson beskriver i sin avhandling från 2004 vikten av perioperativ dialog både för 
patientens och operationssjuksköterskans upplevelse av vårdhandlingen/arna. I Sverige möts 
operationssjuksköterskan och patienten först på operationsavdelningen. Det ger patienten 
väldigt lite tid att lära känna sin omvårdare. Samma sak gäller för operationssjuksköterskan 
som får små möjligheter att individualisera vården för patienten. Perioperativ dialog kan 
underlätta för patienten genom att minska oro, rädsla och förmågan att ta emot information.  
I sin avhandling har Rudolfsson intervjuat 20 operations- och anestesisjuksköterskor som har 
arbetat med perioperativ dialog. I intervjuerna har hon bett dem beskriva hur det har varit att 
arbeta med perioperativ dialog, träffa patienterna preoperativt, peroperativt med 
omvårdnadsansvaret samt att träffa dem postoperativt. Resultatet beskriver att 
operationssjuksköterskan och patienten tillsammans tog sig igenom den perioperativa 
processen, detta gjorde också att sjuksköterskan kunde få en god kunskap om patienten och 
utföra en individualiserad vård. Operationssjuksköterskan upplevde ett större engagemang i 
sitt arbete då de kunde använda hela sin kompetens, de kände att patienten hade förtroende för 
dem. Det uppföljande postoperativa mötet gjorde att operationssjuksköterskan fick en chans 
att utvärdera sitt arbete tillsammans med patienten och samtidigt kunde relationen avslutas. 
När sjuksköterskorna inte kunde arbeta efter denna modell kände de sig otillräckliga. De 
beskriver att detta arbetssätt kan vara svårt att genomföra, då organisatoriska problem som 
oförståelse för modellen, ger en tidsbrist vilket innebär att helheten rubbas (37). 

10 



 

Förutsättningen för ett perioperativt arbetssätt är också att det finns en vilja och ett intresse 
bland chefer och operationssjuksköterskor på operationsavdelningen att ta till sig detta. Att 
lyssna till kollegors och underställdas förslag om att arbeta utefter den perioperativa 
arbetsmodellen är av vikt eftersom attityden till detta arbetssätt har en avgörande betydelse i 
det praktiska dagliga arbetet. Genom fortbildning i det perioperativa arbetssättet kan 
operationssjuksköterskan skaffa sig en vilja till att förstå och känna sig förtrogen med 
arbetssättet (10). 
Att som operationssjuksköterska kunna följa interaktionen i omvårdnadsprocessen, krävs en 
medvetenhet hos henne om hur hon själv reagerar, hur hon tolkar patientens beteende samt 
vilka omvårdnadsåtgärder hon erbjuder patienten. Med den professionella kunskap som 
operationssjuksköterskan har inom sitt specifika område kan hon hjälpa patienten i det 
perioperativa skedet genom att delge patienten kunskap om vad som kommer att ske 
intraoperativt, vad han/hon kan förvänta sig händer postoperativt och vad patienten själv kan 
göra i den egna omvårdnaden. På detta sätt skapas också ett förtroende och en samhörighet 
mellan patient och sjuksköterska. Kunskapen och tilliten till sjuksköterskan som patienten har 
fått ökar hans/hennes förmåga att omvårda sig själv (15,16).  
 
 
Konklusion 
 
För att de patienter som vårdas inom dagkirurgin ska få en så bra upplevelse som möjligt är 
kontakten pre-och postoperativt med operationssjuksköterskan betydande. 
För att kunna bedriva en säker och för patienten trygg omvårdnad i den perioperativa miljön, 
är det viktigt att kunna se till varje enskild individs livsvärldsperspektiv, vilket kan vara en 
svår konst att utöva på en vårdenhet där ett snabbt tempo gäller. 
Samtal mellan patient och operationssjuksköterskan har i studien visat sig ha betydelse för 
patienten. Om informationen är på individnivå så får patienten en bättre upplevelse av 
dagkirurgi.  
Att involvera anhöriga i vården kräver att sjuksköterskan ser dem som en resurs med eget 
informationsbehov. Det som har visat sig viktigt för patienten är operationssjuksköterskans 
förmåga till inlevelse och vänligt bemötande. Förmågan att förmedla till patienten vikten av 
att vara delaktig i vården av den egna kroppen, lyfter honom/henne till en annan dimension i 
vårdprocessen. 
Information och upplevelser är tätt sammanvävda och därför finns inte alltid några klara 
gränser mellan dessa begrepp, då de väver in i varandra. 
 
 
Implikation 
 
Genom denna litteraturstudie har författarna funnit att operationssjuksköterskan genom 
perioperativa kontakter med patienten kan påverka patientens upplevelse av dagkirurgisk 
behandling.  
För att kunna genomföra ett arbetssätt där patienter och operationssjuksköterskor har en 
dialog och utbyte av information, så krävs det att en väl utarbetad arbetsmodell finns och att 
ledning och organisation stödjer det arbetssättet. Personalen ska också ges möjlighet att få 
utbildning i perioperativ dialog. I studien tycker vi att det tydligt går att se behovet av samtal 
och att det också leder till en bra vård som i längden säkert bidrar till lägre kostnader och 
smidigare förlopp för alla inblandade.  
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Inför utvecklingen inom dagkirurgin är det en fördel om operationssjuksköterskor involveras 
vid uppläggningen av strukturen och att det ges utrymme för pre- och postoperativa samtal. 
Dessa samtal kan med fördel ske via telefon, då vi här kan se en tidsvinst men också en 
samhällsekonomisk vinst.  
För att påbörja en verksamhet i denna regi kan man genomföra en pilotstudie inom befintlig 
verksamhet, där patienten ges möjlighet att utvärdera betydelsen av pre- och postoperativa 
samtal vad gäller information och upplevelse. Efter att ha utvärderat resultatet av en eventuell 
pilotstudie kan arbetsmodellen vidareutvecklas för att bli så bra som möjligt, både för patient 
och personal. 
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Tabell 1. Sökhistoria                                                                                                Bilaga 1 

 
 

CINAHL 
 
20060901 

preoperative 
AND 
postoperative 
AND 
telephone 
AND 
communication 
AND 
information 

65 59 10 5 22,27,29,30. 
31 

CINAHL 
(utökad 
sökning) 
20060919 

ambulatory 
surgery 
AND 
patient 
AND 
experience 

45 41 7 3 23,25,32 

PubMed 
20060927 

Samtliga 
tidigare 
använda sökord 

11 11 4 3 21,24,33 

Manuell  
sökning 

  11 8 4 19,20,26,28 
 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Genomlästa 
abstrakt 

Urval 1 Urval 2 
valda 
artiklar 

Referens i 
arbetet 



 
 

Artikelöversikt                                                                                                                                                                                              Bilaga 2 
 
Ref.nr 
Publikationsår 
 Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats 

19 
1995 
Sverige 

von Post I Den perioperativa Dialogen  
- Kontinuitet i Vården 

Beskriva hur anestesi- och 
operationssjuksköterskor uppfattar 
perioperativa samtal om de är en 
perioperativ dialog 

Kvalitativ 
n= 69 (ssk) 
induktiv 
undersökning 
narrativ 
datainsamling 
deskriptiv 
redovisning 

Patienten känner sig betydelsefull, 
lugnad och får minskad oro, 
sjuksköterskan får bättre 
förberedelsemöjligheter. 
Sjuksköterskan och patienten kan 
tillsammans utvärdera vården 
postoperativt 

20 
2006 
Sverige 

Moene M, 
Bergbom I, Skott C 

Patients´ existential 
situation prior to colorectal 
surgery 

Belysa patienternas existentiella 
situation i den preoperativa fasen inför 
en colorectal operation och utforska 
mötet mellan patient och sjuksköterska 

Kvalitativ 
n=28 
(14 män, 
14 kvinnor) 
hermeneutisk 
fenomen- 
ologisk 
metod 
 

Patienter med malign diagnos 
upplevde situationen inför sina 
operationer som stressfulla, medan 
patienter med benign diagnos 
upplevde operationerna som 
befriande. Patienterna kände 
förtroende för sjuksköterskor som 
bemötte patienter vänligt   och 
svarade på deras frågor 

21 
1996 
England 

Otte DI Patients´ perspectives and 
experiences of day case 
surgery 

Att undersöka patienters upplevelse och 
syn på dagkirurgi 
i syfte att utveckla vårdpersonalens 
kunskap och förståelse. 
 

Kvalitativ 
n=8 
Bandade 
intervjuer 
Grounded 
theory 

Patienterna ville ha en förbättrad 
pre- och postoperativ information. 
De ville att vårdpersonalen skulle 
vara mer närvarande, Positivt 
inställda till dagkirurgiska formen 
med liten störning i dagliga livet. 
 

 

 



 
 

Ref.nr 
Publikationsår 

22 
2004 
Finland 

Valtonen H 
Qvarnberg Y 
Blomgren K 

Patient contact with 
healthcare professionals 
after elective tonsillectomy. 

Att utvärdera antalet kontakt-
anledningar efter utskrivning efter 
tonsillektomi 

Kvantitativ 
n=276. 
Enkätstudie. 
Prospektiv 

Andelen telefonkontakter 
postoperativt kan minskas genom 
specifik information om exempelvis 
smärta och blödning. Patienterna 
upplevde att det var bra att kunna 
nå någon även efter kontorstid och 
då någon med lugnande inverkan. 

 Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats 

23 
2000 
England 

Mitchell M Psychological preparation 
for patients undergoing day 
surgery 

Att konstruera en effektiv information 
för att öka patienternas tillfredställelse 
och minska deras oro. 

Kvantitativ 
n=120. 
Preoperativ 
skriftlig 
information 
uppdelat i 2 
grupper. 
1. Enkel 
information. 
2. Utökad 
information        

De som fick utökad information var 
mindre ångestfyllda. Fler kontakter 
med sjukvårdsinrättningen togs av 
de som fått den enklare 
informationen. 

24 
2003 

 

USA 

Scales B Screening High-Risk 
Patients for the Ambulatory 
Setting 

Belysa vikten av att upptäcka högrisk 
patienter inom den dagkirurgiska 
verksamheten. 

Fallstudie Preoperativa intervjuer fann man 
vara en avgörande del i den 
dagkirurgiska processen samt 
vikten av att en alert sjuksköterska 
kan fånga högriskpatienter i de 
preoperativa intervjuerna för att öka 
patientsäkerheten 

 

 



 
 

 
Ref.nr 
Publikationsår 
 Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats 

25 
1999 
USA 

Kaldenberg DO, 
Becker BW 

Evaluations of care by 
amulatory surgery patients. 

Att ta reda på vilka faktorer inom 
dagkirurgin som ger positiva rykten som 
bäst tillfredställer patienten. 

Kvantitativ 
n=336078. 
Enkätstudie. 
Total-
undersökning 
Likert- 
skala 

Det som betyder mest för 
patienterna är vänlighet från 
personalen, komfort och 
information. Det är viktigt att 
lokalen är fräsch och man får 
behålla sin integritet med 
avskildhet. Parkeringsplatser och 
väntetid var inte så viktigt. 

26 
2004 
Sverige 
 

Rudolfsson G, 
Hallberg L, 
Ringsberg K,  
von Post I 

The nurse has time for me: 
the perioperative dialogue 
from the perspective of 
patients 

Beskriva patienters erfarenhet av den 
perioperativa dialogen  

Kvalitativ 
n=19 
semi- 
strukturerade 
intervjuer 
grounded theory 
vid 
datainsamling 
och analys      

Dialog utan stress skapade en 
samhörighet mellan ssk och pat. Tid 
för pat. skapades och han/hon kände 
lättnad efter att ha fått information. 
Patienten fick en känsla av 
välbefinnande och delaktighet 
En kärnkategori: Tid.  
Två huvudkategorier: 
Välbefinnande och delaktighet 

27 
1997 
Kanada 
 

Chewitt MD, Fallis 
WM, 
Suski MC, 

The Surgical Hotline: 
Bridging the Gap Between 
Hospital and Home 

Huvudsyftet var att kostnadseffektivt 
minska gapet mellan sjukhus och hem 
genom en ”heta-linjen” kontakt med 
opererade pat. Andra syftet var att mäta 
utnyttjandet och effektiviteten med detta 
under en period av de första 4 mån. 

Kvantitativ 
n=32 (ssk) 
+ n=100 (pat) 
Randomiserat 
patienturval 
datorns 
mjukvara vid 
kodning och 
analys 

85% av pat. som ringde ”heta-
linjen” upplevde  
att deras tillfrisknande postoperativt 
påverkades positivt och de var  
nöjda med de råd de fått härigenom. 
88% av ssk kände sig 
 mer säkra ju vanare de blev vid att 
ge råd via telefon. 

 

 



 
 

 
Ref.nr 
Publikationsår 
 Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats 

28 
2005 
Danmark 

Sörensen M 
Hornnes N 
Möller C 

En randomiseret 
undersögelse af effekten af 
telefonisk opfölgning efter 
hysterektomi i accelereret 
regime. 

Att visa om en intervention i form av 
telefonuppföljning med en 
sjuksköterska kan tillgodose kvinnors 
behov av information och rådgivning 
efter hysterektomi i accelererad regim 
(cytostatikabehandling). 

Kvantitativ n=59 
2 grupper. 
1. Uppringda 4-6 
dagar postoperativt 
av sjuk-sköterska. 
2. Ingen 
uppringning. 
Randomiserad 
interventions- 
studie 

Telefonsamtalet varade ca.10 
minuter med syfte att fråga efter 
problem postoperativt. Båda 
grupperna fick efter 14 dagar en 
enkät om postoperativa förloppet 
och om det fanns ett behov av 
telefonuppföljning. Man såg ingen 
signifikant skillnad i obesvarade 
frågor eller komplikationsfrekvens. 
Däremot var kvinnorna glada över 
samtalet och för att fånga upp 
frågor och komplikationer ansåg 
man att en fast telefontid kan vara 
ett alternativ. 

29 
2003 
Sverige 
 

Barthelsson C 
Lützén K 
Anderberg B 
Bringman S 
Nordström G 

Patients´experiences of 
laparoscopic fundoplication 
in day surgery. 

Att undersöka patienters upplevelser av 
denna typ av dagkirurgi. 

Kvalitativ  
n=7. 
Bandade intervjuer.  
Kodning och 
kategoriserings- 
analys 

Patienterna var nöjda med 
dagkirurgiska formen då de kunde 
komma hem fortare. De fick fram 
att det är viktigt att ge info. pre-
och postoperativt utan påverkan av 
medicin. Patienterna önskade 
utökad info. om sitt ingrepp och 
också uppföljande samtal en tid 
efter och kontakt med 
hemsjukvårdsteam 

30 
2002 
Australien 

 

 

Markovic M 
Bandyopad-hyay 
M 
Vu T 
Mandersson L 

Gynaecological day surgery 
and quality of care 

Att analysera hur kvinnor som 
genomgår olika gynekologiska 
dagkirurgiska ingrepp upplever 
sjukvårdssystemet. 

Kvantitativ n=315. 
Telefonintervjuer 
efter en 
intervjuguide. 
Deskriptiv 
 
 
 

Generellt tycker patienterna om in 
och ut systemet. De upplever att 
det är viktigt med bra information 
pre och postoperativt då det ligger 
ett större ansvar på dem själva och 
deras anhöriga. 
 
 

 



 
 

 
Ref.nr 
Publikationsår 
 Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats 

31 
2003 
Kanada 
 

Dewar A, Craig K, 
Muir J, Cole C 

Testing the effectiveness of 
a nursing intervention in 
relieving pain following 
day surgery 

Undersöka om preoperativ kontakt 
tillsammans med postoperativ 
uppföljning kunde förbättra patientens 
smärthantering efter ett operativt 
ingrepp på dagkirurgisk enhet. 
Kontakten fokuserades på råd om 
smärtbehandling och behandling av 
sidoeffekterna som de smärtstillande 
läkemedlen kunde orsaka 

Kvantitativ 
n=222 (pat) 
104st i under-
sökningsgrupp, 
118st i 
kontrollgrupp 
Demografisk 
datainsamling 

Signifikant skillnad vad gällde 
postoperativ smärta mellan 
undersökningsgrupp och 
kontrollgrupp från dag 5 efter 
genomgången  
operation, vilket också visade sig i 
patientens behov av smärtstillande 
 medicin. Ingen skillnad mellan 
grupperna vad gällde sidoeffekter 
som illamående. 80% av pat. i 
deltagargruppen ansåg sig hjälpta 
av telefonkontakt med sjukvården. 

32 
2003 
Portugal 
 

Lemos P 
Regalado A 
Marques D 
Castanheira C 
Malafaia F 
Almeida M 
et.al 

The economic benefits of 
ambulatory surgery relativ 
to inpatient surgery for 
laparoscopic tubal ligation. 

Att utvärdera kostnaderna av 
inneliggande och polikliniska patienter 
som genomgått laparoskopisk 
tubarligering och jämföra priset som är 
satt av ekonomiavdelningen. 

Kvantitativ n=24, 2 
grupper, 12 
dagkirurgipat.12 
inneliggande. 
Kostnadsjämförelse. 

Dagkirurgi för denna patientgrupp 
och ingrepp gjorde en besparing på 
62.4% jämfört med inneliggande. 
Visar också att det blev mindre 
infektioner och att det sociala livet 
för patienten stördes mindre. 

33 
1999 
Finland 
 

Kangas-Saarela T 
Ohukainen J 
Koivuranta M 

Patients`experiences of day 
surgery - an approach to 
quality control 

Att utvärdera vårdkvaliteten och 
patienternas totala tillfredsställelse på 
den dagkirurgiska enheten. 

Kvantitativ n=217 
Telefonintervjuer 
gjordes efter ett 
förutbestämt 
formulär 24h efter 
ingreppet. 
Prospektiv 

90% av deltagarna var mycket 
nöjda med  ingrepp och 
omständigheter. Det man fann var 
att om man lägger tid på 
preoperativ bedömning så har man 
igen det postoperativt med mindre 
illamående då en individuell 
anestesiform kunde användas. De 
kunde dock se att det var svårt att 
informera patienten om hur de 
skulle använda smärtlindring på 
rätt sätt så att de undvek post-
operativ smärta. 

 

 


