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Perioperativ dialog-
personcentrerad vård i samband med kirurgi



Perioperativ dialog- vad är det?

Tre möten i dialog med patient

� Preoperativt 

� Intraoperativt  

� Postoperativt 



Personcentrerad vård på operation



Preoperativ fas



Intraoperativ fas



Postoperativ fas
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Exempel på forskning om perioperativ dialog

Patients' and nurses' experiences of perioperative dialogues
Lindwall, von Post & Bergbom, 2003

A source of strength--nurses' perspectives of the perioperative 
dialogue
Rudolfsson, Ringsberg, & von Post, 2003

The perioperative dialogue reduces postoperative stress in 
children undergoing day surgery as confirmed by salivary cortisol
Wennström, Törnhage, Nasic, Hedelin & Bergh, 2011

The perioperative dialogue- a model of caring for the patient undergoing a hip 
or a knee replacement surgery under spinal anaesthesia
Pulkkinen, Junttila & Lindwall, 2016



Vem är patienten?

Dålig/ingen erfarenhet av vården 

Rädsla inför kirurgi och anestesi

Informationssökande



”Bilaterala knäproteser 
och diskbråck. Mycket 
bra att få prata om 
positionering. Kändes 
som att vi båda var 
nöjda”



”Skönt att veta vem man 
möter ”

”Härligt att se en patient 
spricka upp i ett leende 
och säga: Hej där är du 
ju !”



”Jag har lagt ut röda 
mattan för den här 
patienten. Hela laget var 
införstådda”

”alla var med på tåget”



Våra erfarenheter

Alla patienter fångas inte upp i förväg

Ibland kontaktar vi patienter som vi tror behöver 
det

Det är främst av sjuksköterskor på vårdavdelning/ 
mottagning som identifierar ”våra” patienter

Trygghet för patienten vid reoperation

Tidigare dåliga erfarenheter kan vändas 



Framgångsfaktorer

Stöd av chefer

Styrgrupp

Starta med sjuksköterskor som är intresserade

Ge aldrig upp – kontinuerlig information till mottagning/ 

vårdavdelning



Hinder

• Krångliga kontaktvägar

• Logistikproblem – byte av operationsdatum eller 
operationsavdelning



Lyfter omvårdnaden på operation

Ökad teamkänsla på operationssalen

Skapar en relation till patienten

Patientens önskemål och behov värnas

Breddar arbetsområdet genom arbete utanför 
operationssalen



Varför är det viktigt med perioperativ
dialog inom dagkirurgi?

Vården har förändrats

Kort tid mellan diagnos och operation 

Kort vårdtid

Återkoppling till verksamheten



Framtidsvisioner

Utveckla arbetssättet på alla operationsenheter 24/7 

Utveckla arbetssättet dagkirurgiskt 

Teoretisk förankring i fristående kurs (7,5 hp)

Forskning



Frågor?

Tack för att ni lyssnade!
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