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Abstrakt

Ett ökande antal operationer sker dagkirurgiskt vilket leder till att 
patienten får ett kortare avbrott i arbete och socialt liv. Denna typ av 
vård medför dock mindre tid för undervisning perioperativt, vilket blir 
en utmaning för vårdpersonalen. Information är centralt i 
omvårdnaden av patienten som genomgår ett kirurgiskt ingrepp. Utan 
information har patienten en minskad förmåga att ta en aktiv del i den 
perioperativa processen. Studiens syfte var att beskriva patientens 
upplevelse av perioperativ information vid ett dagkirurgiskt ingrepp.
Nio patienter som genomgått ett dagkirurgiskt ingrepp i form av 
hernia eller varicer intervjuades. Intervjuerna var kvalitativa och 
analyserades med tematisk innehållsanalys. Många patienter var nöjda 
med den information och det mottagande de fått. De upplevde 
personalen som kompetent och kände sig trygga och väl 
omhändertagna. Patienterna beskrev också brister i informationen, 
vilket kunde medföra ovisshet och en känsla av att vara bortglömd. 
Det förekom att de skickades hem från uppvakningsavdelningen utan 
kunskap om egenvård och utan tid för uppföljning. Patienter som skall 
opereras dagkirurgiskt vill ha detaljerad information om hela det 
perioperativa förloppet. Informationen kan ges skriftligt eller muntligt, 
av perioperativ sjuksköterska eller läkare, huvudsaken är att den 
uppfyller den enskilde patientens behov.

Nyckelord: perioperativ omvårdnad, information, 
operationssjuksköterska, dagkirurgi
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Introduktion

Många patienter upplever stress och oro vid kontakten med sjukhus. Att tidigt få 

information om vad som skall ske vid sjukhusbesöket utgör en viktig pusselbit för 

förmågan att hantera dessa känslor. För att kunna få svar på de frågor som finns 

kring ingrepp eller undersökningar, efterfrågas en mer individuellt utformad 

information anpassad efter patient och situation. Graden av oro som uppkommer 

är relaterad till patientens egen förmåga att klara av stressande situationer, samt 

om informationen varit god eller bristfällig (Fagermoen & Hamilton, 2006; 

Mitchell, 2007). Oro och ångest är vanliga känslor inför planerade operationer.

Detta är en naturlig reaktion på upplevt hot, som här representeras av vetskapen om att 

ett kirurgiskt ingrepp är nära förestående. Rädsla för sövning och smärta samt 

upplevelsen av att förlora kontrollen över sin kropp framkallar en stressreaktion. Även 

tidigare upplevelser och historier om kirurgiska ingrepp berättade av familjemedlemmar 

och vänner, kan ge ångest. Bland främst äldre patienter tillkommer känslan av att 

förknippa sjukhus med livets sista dagar (Garbee & Gentry 2001; Grieve 2002).

Väntetiden i hemmet inför en planerad operation kan upplevas påfrestande. Pressen på 

patienten kan minska om det under väntetiden ges information om proceduren kring det 

kirurgiska ingreppet och vistelsen på sjukhuset. En möjlighet att själva påverka datum 

för operationen upplevs av många patienter som viktigt, att patienternas egna liv och 

åsikter beaktas (Bäckström, Wynn, & Sørlie, 2006).

Tidigare var det vanligt att patienterna stannade över natten på sjukhus i samband 

med planerade operationer. De hade då fler tillfällen att både före och efter 

operationen ställa de eventuella frågor de hade rörande ingreppet och praktiska 

detaljer kring detta. Nu, när många ingrepp utförs dagkirurgiskt, upplever 

patienter att de i större utsträckning måste hantera den postoperativa perioden utan 

hjälp av sjukvårdspersonal, de får exempelvis själva sköta smärtlindring och 

förbandsbyte (Mitchell, 2007). 

En kort vårdtid för kirurgiska patienter reducerar den tid personalen har att ge 

patienten information för att klara av egenvård i hemmet. Jacobs (2000) ger 

utifrån sin forskning riktlinjer för vilken information som är viktigast att ge 
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patienten i samband med kortare kirurgiska ingrepp. Den information som 

patienterna efterfrågade rörde fysisk aktivitet efter operationen, sårvård, 

smärtlindring och hur de skulle förebygga och upptäcka eventuella 

komplikationer. Information om livskvalitet ansågs mindre viktigt, då patienterna 

inte trodde att det kirurgiska ingreppet skulle påverka deras liv långsiktigt. En 

slutsats som dras av Jacobs är att personalen ofta ger den information som 

patienten antas vilja ha, istället för att ge information anpassad till patientens 

individuella behov. Även Mordiffi, Tan och Wong (2006) har gjort detta 

konstaterande, då de jämfört hur patienter, sjuksköterskor och läkare graderar 

olika aspekter av information vid en operation. En tredjedel av patienterna i 

studien tyckte att den information de fått var otillräcklig. Patienter, sjuksköterskor 

och läkare värderade alla information om anestesiform som viktigast, därefter 

följde information om den kirurgiska proceduren och miljön i operationssalen. 

Mordiffi et al. upptäckte också att patienterna bara undantagsvis tillfrågades om 

de kunde upprepa informationen för att sjuksköterskor och läkare skulle kunna 

försäkra sig om att de förstått. De sjuksköterskor och läkare som deltog i studien 

menade att om patienten vet för mycket kan det skapa oro inför ingreppet. Valet 

av vilken information som förmedlades bestämdes av hur aktivt patienten deltog i 

dialogen med sjukvårdspersonalen. Mordiffi et al. (2006) rekommenderar att 

perioperativa sjuksköterskor gör pre- och postoperativa besök hos patienten som 

en del av sin professionella yrkesutövning. Detta skulle kunna hjälpa dem att 

skräddarsy den perioperativa informationen efter patientens behov. 

Patienter uppger att information utifrån deras egna behov i samband med 

dagkirurgi ger en känsla av vara sedd och värdefull, att personalen gjort sig 

mödan att ta reda på vad just de vill veta (Walker, Brooksby, McInerny, & Taylor, 

1998). Att söka och erhålla information inför en operation hjälper patienten att 

lösa problem och att stärka den känslomässiga motståndskraften. Om patienten 

har vetskap om hur vistelsen på sjukhuset ser ut och hur det planerade ingreppet 

skall genomföras, skapas en tillit till personalen och patientens oro minskar

(Garbee & Gentry, 2001; Grieve, 2002). Många patienter är vakna under det 

dagkirurgiska ingreppet, med tillförsel av rogivande läkemedel. Detta innebär inte 

en immunitet för syn- och hörselintryck. Patienterna kan missuppfatta vad som 
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sägs av personalen, vilket i kombination med en bristfällig perioperativ 

information kan ha negativa effekter på patienten (O’Halloran & Altmaier, 1995).

Rhodes, Miles och Pearson (2006) anser att god information till patienten vid 

dagkirurgiska operationer är en faktor som inverkar positivt på patientens 

upplevelse av ingreppet. I deras studie ansåg majoriteten av de deltagande 

patienterna att de fått tillräcklig skriftlig och muntlig information innan planerat 

ingrepp. Svårigheten med skriftlig information är att den inte alltid uppfyller sitt 

syfte och kan vara fylld av medicinska termer (Bradshaw, Pritchett, Bryce, 

Coleman, & Nattress, 1999). Demir, Ozsaker och Ilce (2007) och Blay och 

Donoghue (2006) anser att genom en kombination av muntlig och skriftlig 

information, kan patienten få möjlighet att sätta sig in i vad som skall ske 

framöver. Skriftlig information är ett kostnadseffektivt och tidsbesparande sätt att 

ge patienten hälsoinformation. Det är av största vikt att informationen är lätt att 

läsa och förstå, samt riktar sig till den målgrupp den berör. 

I de fall där sjuksköterskor förmedlar information inför ett dagkirurgiskt ingrepp 

upplever patienterna detta positivt. De uppger att de möts av medkänsla och 

empati och att det under dialogen med sjuksköterskan finns tid för frågor och 

funderingar. Att informera och undervisa patienter ger dessutom sjuksköterskan 

en känsla av kontroll och samhörighet med patienten Gilmartin (2003). 

Information och undervisning har inte alltid varit en del av 

operationssjuksköterskans arbetsuppgifter. I en tidig beskrivning av 

operationssjuksköterskans åtaganden skulle hon enbart verka inom 

operationssalen och då assistera under operation. Denna beskrivning har bidragit 

till en stereotyp bild av operationssköterskan som kirurgens assistent och inte som 

en del i omvårdnadskedjan. Även annan vårdpersonal har svårt att definiera och 

förstå operationssköterskans arbetsuppgifter och ansvar, då insynen i arbetet på 

operationsavdelningen är begränsad (Rothrock, 2007, s. 1). Enligt Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning skall dagens operationssjuksköterska förutom att medverka 

vid operationer, behandlingar och undersökningar, även ansvara för patientens 

omvårdnad och ge information (Socialstyrelsen, 2006). Rothrock (2007, s. 1) 

benämner detta som perioperativ omvårdnad, ett begrepp som innefattar 

sjuksköterskans omvårdnadsuppgifter vid och kring operationstillfället. När 
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perioperativ omvårdnad diskuteras i vår tid innebär det en dynamisk process, där 

patientens omvårdnad planeras av operationssjuksköterskan och 

anestesisjuksköterskan. Operationssjuksköterskans uppgift i den perioperativa 

omvårdnaden är att försäkra sig om att patienten får en evidensbaserad omvårdnad 

som vilar på en bred kunskap om anatomi, eventuella riskfaktorer med planerat 

ingrepp samt vetskap om hur dessa skall kunna motverkas. 

Lindvall, von Post och Bergbom (2003) beskriver den perioperativa dialogen som

en arbetsmetod för att lindra lidande, skapa välbefinnande och skydda värdigheten 

hos patienten som opereras. Utbildning i perioperativ dialog i Sverige startade i 

början av 1990-talet. Ansvaret för dialogen vilar på anestesi- eller 

operationssjuksköterskan och sker i tre steg, med början i det preoperativa 

samtalet. Här får patienten i lugn och ro berätta om sina tankar inför operationen, 

berätta lite om sig själv och ställa frågor angående planerat ingrepp. 

Sjuksköterskan kan besvara patientens frågor och även samla in data inför 

operationen. Del två av den perioperativa dialogen består av det intraoperativa 

samtalet som sker när patienten anländer till operationsavdelningen. Genom att 

patient och mottagande sjuksköterska redan har träffats känner patienten sig 

tryggare. Det postoperativa samtalet, del tre i dialogen, sker efter operationens 

genomförande, där får patient och sjuksköterska möjlighet att sammanfatta och 

utvärdera det som skett. Rudolfsson, Ringsberg och von Post (2003) har beskrivit 

möjligheterna med den perioperativa dialogen för operationssjuksköterskornas 

del. Arbetssättet har bidragit till att de har känt ett större engagemang då de 

kunnat utnyttja hela sin kompetens. Genom dialogen har sjuksköterskan haft 

möjlighet att anpassa informationen efter patientens behov. Patientens kunskap 

och önskemål om information har legat till grund för och inneburit en möjlighet 

för sjuksköterskorna att tillsammans med patienten kunna planera omvårdnaden. 

Utvecklingen inom vården mot fler dagkirurgiska ingrepp, ställer högre krav på 

informationens utformning. Dagkirurgi innebär att patienten får färre och kortare 

tillfällen att träffa personalen som är inblandad i operationen, därigenom blir tiden 

för information också mer begränsad (Fagermoen & Hamilton, 2006; Mitchell, 

2007).
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Syfte

Syftet med denna studie var att beskriva patientens upplevelse av perioperativ 

information vid ett dagkirurgiskt ingrepp.   

Metodbeskrivning

Design

Studien har en kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer som bearbetats 

med tematisk innehållsanalys. Som stöd för den semistrukturerade intervjun 

användes en frågeguide (se bilaga 1) som omfattade de områden studien var 

avsedd att beröra. Grundläggande i den kvalitativa forskningsintervjun är att ställa 

öppna frågor som ger respondenten möjlighet att beskriva sin upplevelse. 

Forskarens roll är att ge följdfrågor så att intervjun flyter på (Polit & Beck, 2004, 

s. 342). Kvale (1997, s. 34) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som en 

åskådning av intervjupersonens värld. Forskaren och den intervjuade samlas kring 

ett ämne som de båda finner intressant och genom detta skapas en plattform för 

dialog. 

Det bör poängteras att strävan under intervjuerna varit att hålla en neutral 

inställning till om operationssjuksköterskan skulle kunna tillföra patienten något i 

den perioperativa dialogen. Inga frågor till patienterna som intervjuades vidrörde 

operationssjuksköterskans roll.

Deltagare

Nio patienter som genomgått ett dagkirurgiskt ingrepp av hernia (bråck, 

exempelvis ljumskbråck) eller varicer (åderbråck) ingick i studien. Dessa typer av 

ingrepp är vanliga inom den dagkirurgiska verksamheten och står att finna på de 

flesta sjukhus. De inklusionskriterier som sattes för deltagande i studien var 

1) män och kvinnor mellan 45-65 år, 2) som genomgått ett dagkirurgiskt ingrepp 

av hernia eller varicer. Exklusionskriterier var kognitiv nedsättning eller svårighet 

att tala och förstå det svenska språket. 
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Procedur och datainsamling 

Intervjuerna genomfördes med patienter från sjukhus i norra och i södra Sverige. 

Detta till följd av att forskarnas geografiska avstånd till varandra gjorde det 

nödvändigt att intervjuerna delades upp dem sinsemellan. Datainsamlingen 

inleddes med att kontakt togs med klinikcheferna på respektive kirurgklinik (se 

bilaga 2). Patientansvariga sjuksköterskor på respektive kirurgmottagning 

förmedlade sedan informationsbrev med förfrågan om medverkan i studien till 

patienter som uppfyllde inklusionskriterierna. Sammanlagt förmedlades 22 

informationsbrev (se bilaga 3), samtliga innehållande en svarstalong (se bilaga 4) 

och ett frankerat kuvert. Det erhölls 12 svar där patienten gav sitt informerade 

samtycke att delta i en intervju. Sex patienter returnerade svarstalongen men hade 

valt att avböja medverkan genom att fylla i den ruta på talongen som var markerad 

med ett nej. Resterande fyra svarstalonger returnerades inte alls. Av de 12 positiva 

svar som togs emot kunde nio intervjuer genomföras, fem genomfördes i norra 

Sverige och fyra i södra Sverige. I resterande tre fall där patienterna som 

förfrågats accepterat deltagande fanns inte möjlighet att genomföra någon 

intervju. Patienternas operationer var i dessa fall planerade så långt fram i tiden att 

det inte fanns möjlighet att hinna genomföra intervjuerna och använda dem till 

studien. De tre berörda patienterna meddelades detta brevledes eller via 

telefonsamtal.

De patienter som önskade delta i studien blev uppringda av forskarna, tid och 

plats för intervjun bestämdes gemensamt. Intervjuerna genomfördes mellan två 

dagar och en månad efter patienternas operationer. Sex av intervjuerna 

genomfördes i patientens eget hem, två i lokaler på sjukhus och en intervju 

gjordes via telefon. Intervjuerna spelades in på kassettband respektive digital 

ljudfil, varade mellan 20-60 minuter och skrevs ut fortlöpande.

Etiska överväganden

Denna studie är godkänd ur ett forskningsetiskt perspektiv av den etiska gruppen 

vid institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. Det kan antas 

medföra obehag för patienterna att berätta om sina eventuella negativa upplevelser 

av att ha genomgått ett dagkirurgiskt ingrepp. Skulle detta ha inträffat så har 

forskarna vana från arbetet som sjuksköterskor att hantera liknande reaktioner. 
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Kontakt kunde vid behov förmedlas med den behandlande kliniken. Det kan också 

antas vara positivt för patienterna att delge erfarenheter till någon utomstående. 

Deltagandet kan ge ökad självinsikt och en positiv känsla av att kunna bidra med 

något som kan vara andra patienter till nytta (Polit & Beck, 2004, s. 146). 

De kassettband och digitala ljudfiler som användes vid intervjuerna förvarades 

inlåsta efter att intervjuerna genomförts och kommer att raderas efter att 

examensarbetet är godkänt. Patienterna informerades skriftligt och muntligt om att 

deras svar behandlas konfidentiellt. De upplystes också om möjligheten att när 

som helst avbryta medverkan i studien.

Analys

Tematisk innehållsanalys användes för bearbetning av intervjumaterialet. 

Innehållsanalys är en forskningsmetod som erbjuder ett systematiskt sätt att 

angripa ett textmaterial för att förklara och kvantifiera ett specifikt fenomen 

(Downe-Wamboldt, 1992). Arbetsmetoden mynnar ut i teman och kategorier 

utifrån materialet och forskarna skall lyfta fram skillnader mellan och likheter 

inom dessa (Graneheim & Lundman, 2004). 

De nio inspelade intervjuerna transkriberades allt efter att intervjuerna 

genomförts. Att överföra muntlig kommunikation till en text är det vanligaste 

sättet att lägga grunden för innehållsanalys. För att kunna nå så god reliabilitet 

som möjligt, är det viktigt att ha klara regler för hur utskriften skall göras 

(Kvale, 2001, s. 150). Innan transkriberingen enades det om hur pauser, 

betoningar och emotionella uttryck i intervjuerna skulle tydliggöras i texten. Då 

både intervjuer och transkribering genomfördes individuellt var det av stor vikt att 

syftet var väl definierat och förfarandet vid utskriften klargjordes innan 

intervjuerna genomfördes. Detta för att nå god validitet, att komma så nära 

sanningen som möjligt.

Analysarbetet utgick från Graneheim & Lundmans (2004) beskrivning av tematisk 

innehållsanalys. Det inleddes med att de nedskrivna intervjuerna genomlästes för 

att det först skulle skapas en helhetsbild av materialet. Därefter började arbetet 

med att finna meningsbärande enheter som belyste studiens syfte. Graneheim och 
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Lundman (2004) förklarar detta som ord, meningar eller stycken i en text som 

innehåller aspekter relaterade till varandra genom sitt innehåll eller sammanhang. 

För att ytterligare bekanta sig med materialet tog forskarna ut meningsbärande 

enheter ur varandras intervjuer och diskuterade sedan valet av textenheter. Denna 

första fas resulterade i att 287 textenheter plockades ut, dessa kondenserades, 

vilket innebar att texten kortades ner utan att dess kärna gick förlorad. Därefter 

fick varje kondenserad textenhet en kod, vilken har till uppgift att på ett kortfattat 

sätt beskriva textenheten. Koden låg sedan till grund för kategorisering som 

utgjorde nästa steg. En kategori är en grupp av enheter som delar ett gemensamt 

sammanhang. I den första kategoriseringen framkom 76 kategorier. Arbetet 

fortskred med att kategorierna blev färre men vidare i dess innebörd. 

Analysarbetet mynnade ut i fyra kategorier sorterade under två teman. Tema kan 

ses som en överskrift, en vid förenande benämning av kategoriernas innebörd.

Resultat 

Analysarbetet resulterade i två teman och fyra kategorier (tabell 1) som beskrivs i 

löpande text. Resultatet illustreras med citat från de intervjuer som ingått i 

analysen. 

Tabell 1 Översikt över teman och kategorier
Teman Kategorier
Att uppleva informationen som 
tillfredsställande

Att uppleva bristande information

Att känna sig uppmärksammad och 

vänligt bemött

Att vara delaktig och förstå vad som 

sker

Att känna oro och övergivenhet inför 

det okända

Att få otillräcklig uppföljning

Tema: Att uppleva informationen som tillfredsställande 

I flera avseenden upplevdes den information patienterna fått som tillräcklig. De

berättade om information som fått dem att kännas sig väl omhändertagna och 

uppmärksammade och uttryckte en stor tillit till både kirurg och sjuksköterska vad 
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det gäller att ge informationen. Patienterna upplevde att god information bidrog 

till en ökad delaktighet eftersom den kunde ses stärka förmågan att hantera den 

ovana situationen som ett dagkirurgiskt ingrepp innebär för patienten. Skriftlig 

information uppskattades, men uppgavs inte kunna ersätta personlig 

kommunikation med exempelvis en sjuksköterska. Patienterna uttryckte generellt 

sett att de ville veta vad som skulle ske i samband med operationen och 

uppskattade illustrativa förklaringar om operationsteknik. Nedan följer tre 

kategorier som beskriver detta tema. 

Kategori: Att känna sig uppmärksammad och vänligt bemött

Patienterna uttryckte en tillfredsställelse i de fall de fått ett vänligt bemötande och 

tillfälle att framföra sina önskemål och funderingar inför operationen. Det 

bemötandet gällde bland annat mottagandet då de anlände till 

operationsavdelningen. De fann att de bereddes tid att ställa frågor, både av den 

person som mötte dem, men även av kirurgen som de träffade medan de väntade 

på sin tur. Patienterna upplevde en lättsam och otvungen stämning, denna positiva 

känsla uppmuntrade till frågor. Informationen hade givits på ett sådant 

förtroendeingivande och lättförståeligt sätt, att patienterna inte tvivlade på 

personalens kompetens. Det handlade även om att telefonkommunikationen avlöpt 

väl och som planerat. I några fall skulle patienterna själva ringa upp den 

dagkirurgiska avdelningen dagen innan operation för att få en exakt tid. Under 

detta samtal hade det givits tid att ställa frågor angående operationen och 

praktiska detaljer kring besöket.

Jo, det är väl ett särskilt nummer man ringer, man är inte i nån kö tror

 jag, man kommer direkt, jo det gick ju bra…

Jo jag har inget att klaga på, man är inte van att bli så väl 

omhändertagen, jag är inte bortskämd med nåt sånt…

Patienterna uttryckte att det var viktigt att det som hade bestämts mellan dem och 

sjukvården fortlöpte som planerat, exempelvis att kallelser kom som det bestämts. 

När en kontakt väl etablerats med den dagkirurgiska avdelningen så kunde 

patienten känna sig mindre orolig, en planering fanns för just henne eller honom. 
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Den skriftliga kallelse de mottagit hade varit enkel att förstå, så var även 

beskrivningen om var de skulle infinna sig dagen för operationen. De upplevde 

också att det kändes tryggt att veta var de skulle vända sig om de hade några 

funderingar innan operationsdagen.

Nä, jag hade inte alls några funderingar vet du… jag har inte någon 

skräck eller rädsla för nåt sånt där, de är… jag tänker att det är 

rutinsak… dom kan… 

Ett vänligt mottagande på den dagkirurgiska avdelningen och att bli 

uppmärksammad och ihågkommen värdesattes av patienterna. En patient hade 

träffat en sjuksköterska som han tyckte var mycket trevlig, hon hade talat lugnt

och försiktigt. Detta bemötande inbjöd till förtroende, han behövde inte känna

rädd för att fråga. I intervjuerna framkom också att patienterna ibland var nöjda 

med vetskapen om att de var omgivna av kompetent personal och därför inte 

behövde förstå allt som skedde runt omkring dem, de var i trygga händer. 

Patienterna upplevde också att ett gott omhändertagande handlade om att få veta 

vart man skulle vända sig för att få hjälp om det uppstod komplikationer efter 

operationen. Denna upplevelse grundades på att patienterna kände att inga frågor 

var dumma och att personalen förstod deras situation.

… dom sa ju på uppvaket att är det så att det börjar blöda när jag 

kommer hem är det bara att komma på akuten… ja det kändes tryggt att 

veta vad jag skulle göra och var jag skulle vända mig

Patienterna var nöjda med informationen i de fall där ett givande möte skett med 

kirurgen. En av de patienterna som varit vaken under operationen, uppskattade att 

kirurgen hade fört en dialog med honom under operationen. Det var uppskattat att 

hela tiden få information om vad personalen gjorde och hur operationen fortlöpte.

Man ska berätta som X (kirurgen) gjorde, där var det liksom... det var 

från grunden liksom… hela resan vad som ska hända, det var utförligt 

Några patienter uttryckte att det inte spelar någon roll om det var kirurgen eller 

sjuksköterskan som gav information om ingreppet eftersom det fanns en stor tillit 
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till både sjuksköterska och kirurg vad gällde att förmedla information. 

Sjuksköterskan ansågs i några fall vara den som var bäst lämpad att informera 

patienten, framförallt i sammanhang där kirurgen haft stor tidspress. Patienterna 

upplevde det positivt att få information om hur operationsområdet kunde kännas 

efter ingreppet, till exempel att det kunde strama i operationsområdet. När 

besvären sedan uppkom berättade patienterna att de kunde ta detta med jämnmod, 

eftersom de visste vad det berodde på. När patienterna sedan mötte sjuksköterska 

eller kirurg efter operationen, fick de en individuellt anpassad information om den 

fysiska aktivitet som rekommenderades med hänsyn till ingreppets art.

Han sa att jag ska gå mycket, X (kirurgen), för att den ska sätta sig. Jag 

kan bära en matkasse men inte nåt tyngre sa han, så om en månad så kan 

jag börja löpträna men inte nånting tyngre Å så måste jag börja träna 

upp magmuskulaturen  

Kategori: Att vara delaktig och förstå vad som sker

Flera patienter berättade att de hade möjlighet att vara delaktiga i beslut gällande 

behandling och operation. Det handlade om att vara med och bestämma när 

operationen skulle äga rum, att exempelvis flytta fram ingreppet om det 

sammanträffade med en viktig händelse. Valmöjligheten kunde också gälla valet 

mellan operation och konservativ behandling, eller att bli tillfrågad om 

operationen kunde ske vid ett annat sjukhus än planerat.

… men i alla fall det blev större och större vet du så jag ringde och sa 

till vet du strax ja en månad efter att jag sa det och det är bäst att jag 

tar den andra operation jag fick nämligen att göra en operation innan 

det blir värre …              

Patienterna berättade att de tagit eget ansvar för att söka information om sin 

operation och behandling. De uppgav att de på detta sätt bättre kunnat 

tillgodogöra sig den information som de fått i samband med sitt ingrepp. Genom 

detta kände de sig mer delaktiga i planeringen, de var bättre förberedda för att 

kunna förstå det som personalen hade att berätta. Patienterna hade ibland talat 
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med bekanta som varit med om liknande ingrepp eller tagit hjälp av 

sjukvårdskunniga släktingar. 

Jag blev ju lite osäker att hur tusan var det, men då har jag en släkting 

som är sjuksköterska så jag kunde ta reda på, på det sättet…

Internet var en annan källa till information som omnämndes i intervjuerna. 

Patienterna upplevde att en större kunskap innan operationen gav dem en bättre 

mental förberedelse, något som var positivt. I något fall hade patienten själv tagit 

reda på biverkningar till den smärtstillande medicinering han ordinerats och 

därigenom kunnat härleda sin förstoppning efter operationen.

Alla patienter berättade att de fick skriftlig information i någon form men hade 

olika uppfattning om vilken funktion den fyllde. Några ansåg att standardiserad 

information inte kan ersätta en personlig kontakt och information av 

sjukvårdspersonal, men andra berättade att de uppskattade den skriftliga 

informationen och ansåg den fullt tillräcklig.

Ja den (informationen) har faktiskt varit utmärkt… det är bara att läsa 

innantill… så det har ju gått jättebra allting

Patienterna gav exempel på skriftlig information såsom kallelse, information om 

preoperativa förberedelser, användningsråd om stödstrumpa och information om 

stygn, förband och de eventuella komplikationer som kan uppstå efter 

operationen. Patienterna uppskattade också att kirurgen hade tagit hjälp av skisser 

för att förklara hur operationen skulle gå till. De patienter som opererats för bråck 

beskrev att de fått skriftlig och muntlig information om bråcknätet. En patient 

uppskattade att ha fått se nätet i samband med operationen och kunde på detta sätt 

lättare förstå dess funktion.

Och sen så visade mig sjuksköterskan… här har vi en bit över här så här 

ser det ut vet du det är precis det som man sätter i myggfönstren… och 

då multnar ju den ene tråden ganska snart va, medan den andra tråden 

sitter kvar länge och det är väl av säkerhetsskäl 
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En patient som var vaken under ingreppet kunde uppfatta information om 

operationstekniken under ingreppets gång. Detta skedde genom att kirurgen 

berättade vad han gjorde och att patienten lyssnade på dialogen mellan kirurg och 

operationssköterska. Några av patienterna uppgav att de utförligt ville veta hur 

operationen utförts, de uppgav att de var mycket aktsamma om sin kropp. En 

patient gör en jämförelse för att tydliggöra vikten av information.

Köper du en bil idag så vill du gärna ha reda på hur den fungerar… inte 

bara här är bilen här är nycklarna bilen står där ute… jag vet ju 

ingenting om bilen… det sitter en knapp där vad är den till… det vet 

inte… den vågar jag inte använda… det är väl ungefär detsamma… 

Tema: Att uppleva bristande information

I patienternas berättelser uttrycktes också att det fanns brister i informationen. Väntan 

mellan läkarbesök och operationsdatum upplevdes ibland som lång och patienterna 

oroades över att de blivit bortglömda. Många uttryckte en känsla av ensamhet trots att 

de var omgivna av operationspersonal. Arbetet skedde ibland under stress vilket kunde 

leda till att patienten inte alltid bereddes tillfälle att kunna ställa frågor. Även 

efterförloppet hade brister. Patienter berättade att de skickades hem utan att ha fått 

tillräcklig information om genomgånget ingrepp. Nedan följer två kategorier som 

beskriver detta tema. 

Kategori: Att känna oro och övergivenhet inför det okända

Patienterna upplevde inför sitt planerade ingrepp en ängslan som kunde förstärkas 

om det blev en lång väntetid mellan läkarbesök och operation. De upplevde en oro 

över att vara bortglömd, eftersom de inte ville vara till besvär. En skriftlig 

anvisning som angav väntetid, uppgavs kunna reducera denna känsla. Det var 

viktigt att kunna planera sin framtid, med tanke på familj och arbete. Alternativet 

till en oviss väntan var för några av patienterna att söka akut för sin åkomma, 

detta för att snabbare få tid för operation. De hände även att några valde att 

kontakta kirurgen brevledes, för att därigenom försöka påskynda förloppet. 

                    

                     Jag är tålmodig och väntar… men det hade varit bra om de hade

                        skickat ett papper och talat om hur lång väntetid det är, så att jag

                    inte behövde fundera över att de kanske hade glömt bort mig.
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Många av patienterna kände sig utlämnade och övergivna inför sin operation, 

exempelvis då de fick ligga och vänta på sin tur i sänghallen. Patienterna berättade 

också att de inte hade någon möjlighet att påverka sin situation, utan kunde bara 

invänta personalen som skulle komma och hämta dem till operationssalen. 

Patienterna beskrev en upplevelse av vanmakt och övergivenhet som förstärktes 

när de såg personal som passerade förbi, utan att de uppmärksammades. 

                                                  

                              …å så fick jag ligga där, jag var helt ensam, det var flera bås där

                              men det var ingen förutom jag, få se nu vad som ska hända.

Det fanns också tillfällen då de intervjuade patienterna, trots att de var omgivna av 

personal, kände sig övergivna och oroliga inför vad som skulle ske. De berättade 

att de inte hade blivit informerade om vad alla dessa människor som rörde sig på 

operationsavdelningen hade för funktion, och varför det måste vara så många 

personer inblandade. Flera av patienterna hade också svårt att beskriva vilken 

yrkesroll den person hade som gett dem information. De upplevde att personalen 

inne på operationssalen var stressade och hade fullt upp med sina arbetsuppgifter 

och därför inte hade tid att uppmärksamma dem till fullo. Patienten kunde känna 

sig frusen och orolig, ensamheten var påtaglig trots att det fanns andra personer i 

närheten. Kylan i operationssalen var något patienterna inte var förberedda på och 

som ökade känslan av olust. Den personliga integriteten uttrycktes av många 

patienter som en mycket viktig del i omhändertagandet vid en operation, de tyckte 

att det skulle räcka med bara en eller två personer i det förberedande skedet på 

operationssalen. 

         

                             … jag upplevde pinsamt att de’ skulle behöva vara så mycket folk,

                             jag vet fortfarande inte varför de ska va’ så mycket folk, man

                                      vill ju inte… när man står… ehhhh… utsatt där.

Några patienter upplevde att de blivit nonchalant bemötta innan operation när det 

som de hade att berätta inte togs på allvar. Detta kunde inträffa både vid den första 

träffen inför operationen, men även under de förberedande procedurerna innan de 

rullades in på operationssalen. Flera patienter upplevde att allt skedde under 

tidspress, och att det kanske var därför som personalen inte hade tid med deras 

frågor. Mycket skulle hinnas med på kort tid och någon liknade vården vid ett 
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löpande band, ”när en patient var färdig i operationssalen så stod nästa på tur i 

förberedelserummet”. De ansåg också att eftersom de fått vänta så länge på att få 

en operationstid, skulle personalen kunna ge av sin tid och lyssna på dem, att stilla 

deras nervositet. Patienterna berättade vidare att det ingrepp som de skulle 

genomgå ibland betraktades av personalen som något mycket enkelt, en åsikt som 

de inte själva delade.

                        

                      Å jag frågade honom hur det var… han sa så där nonchigt, äh, han

                           sa att det är en baggis ungefär, det är som att gå på toaletten… det

                           är inget mer med det. 

Många upplevde en rädsla över att något oförutsägbart kunde inträffa, att 

situationen kunde förändras under operationen. De funderade över att ingreppets 

art kanske var svårare än det som läkaren hade förutsett, eller att det fanns risk för 

att det var något elakartat. Även tanken på att de kanske inte överlevde 

operationen förekom och sjukhus var för vissa av patienterna starkt förknippat 

med död. Här framgick att patienterna efterlyste information om eventuella 

komplikationer och vetskap att det fanns beredskap för att möta dessa.

Man vill ju veta vad som händer när man kommer hit,

för man vet ju att man kan dö här… de mesta folk drar

sig för att komma hit och vill veta vad som händer. För att

man vet ju att de’ är här man dör oftast. Alltså att det utvecklas

så. Man vill veta mer.

Kategori: Att uppleva otillräcklig uppföljning

Ibland hade patienterna inte träffat kirurgen efter operationen, vilket gjorde att de 

inte visste hur resultatet hade blivit och om utgången varit positiv. Några patienter 

berättade att de skickats hem utan att ha fått information om vad som gjorts eller 

vad som gällde framöver. De hade inte fått träffa kirurgen på uppvakningen, eller 

varit så påverkad av lugnande eller sederande läkemedel, att de ansåg det vara 

svårt att ta till sig den information som givits. En patient uttryckte förvåning över 

att det var så många plåster på benet och kände att ett möte med kirurgen direkt 

efter operationen hade varit bra för att få detta närmare förklarat. Flera berättade 
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om att de, dagen efter operation, inte vetat hur de skulle sköta sina förband, varför 

det blivit missfärgat kring operationsområdet eller varför de fått känselbortfall. 

Ibland hade de fått medicin och förbandsmaterial med sig vid hemgången, utan att 

förstå hur och när dessa skulle användas. De kände sig utlämnade, utan någon 

muntlig eller skriftlig information som stöd, bara med en uppmaning att kontakta 

distriktssköterskan för att få stygnen avlägsnade. På sjukhuset kunde den muntliga 

informationen upplevas som tillräcklig, men efter någon dag i hemmet uppkom 

det ofta frågeställningar.

… man hade kunnat haft nåt skriftligt… skriftlig information om hur man 

gör med det där plåstret och hur var det nu med duschandet…

Patienterna efterlyste en tid för efterkontroll, där de i lugn och ro skulle beredas 

möjlighet att få sitt ingrepp förklarat. De önskade att få en fastställd tid för 

uppföljning några veckor efter operationen. Även för de patienter där allt kändes 

bra upplevdes det viktigt att få bekräftat att så var fallet. 

Men dom bara skickade hem mig alltså, och det är inte bra,

                           där är jag irriterad på dom alltså.

                       Efter operationen tycker jag att man skulle ha en uppföljning

                           så att man kan få förklarat vad som gjorts egentligen… det var

                           ju när man kom hem som man såg alla plåsterlappar över hela

                          benet… så där tycker jag väl lite grann att man skulle kunna säga

                          vad man gjort… att man öppnat på så och så många ställen.

Många av patienterna upplevde att det var svårt att få kontakt med sjukvården 

efter en operation för att få svar på de frågor som uppkom, i synnerhet om de 

själva skulle initiera en kontakt. De hade både brevledes och per telefon försökt nå 

den kirurg som opererat dem, med varierande resultat. Ibland hade de, utan 

framgång, talat med någon ur personalen som lovat att kirurgen skulle ta kontakt. 

En del patienter hade till slut sökt upp akutmottagningen i hopp om att den vägen 

få kontakt med kirurgen, väl där hade de blivit hänvisade till sin vårdcentral. De 

hade även blivit rekommenderade att kontakta Sjukvårdsupplysningen, trots att 

det var den opererande kirurgen personligen de försökt nå.   
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                       … det är ju de ju som jag har problem med att… komma tillbaka

                               till min läkare…hur sjutton gör man när man kommer in, alltså

                               fattar jag inte det… du hör bara av dig sa han, det vet du, som vanligt

                             … det var tre-fyra veckor sen  å det gjorde jag när jag kom tillbaka

                              till akuten… och skrev ett brev till honom och ringde… på dagtid

                            och frågade om han var där   

Diskussion

Syftet med denna studie var att beskriva patientens upplevelse av perioperativ 

information vid ett dagkirurgiskt ingrepp. Analysen resulterade i två teman; att 

uppleva informationen som tillfredsställande; att uppleva bristande information 

samt fyra kategorier; att känna sig uppmärksammad och vänligt bemött; att vara 

delaktig och förstå vad som sker; att känna oro och övergivenhet inför det okända 

och att få otillräcklig uppföljning.

Patienterna i studien uttryckte att ett vänligt och lättsamt bemötande på 

operationsavdelningen och tillfälle att ställa sina frågor inför operationen gjorde 

dem lugna. Rhodes, et al. (2006) beskriver att genom att hålla patienten 

uppdaterad om väntetid och informera och förklara de olika vårdstegen skapas en 

trygg omvårdnadsrelation. I studien beskrevs en lättnad efter att kontakt etablerats 

med kirurgmottagningen inför operationen. Likheter finns därmed med resultatet 

av Walker et al. (1998) som visar att god information vid dagkirurgiska ingrepp 

mycket handlar om att uppmärksamma den unika patientens behov, det vill säga 

att se patienten. 

Studien visade att patienterna var nöjda med vetskapen om att de var omgivna av 

kompetent personal och därför inte behövde förstå allt som skedde runt omkring 

dem. Detta tyder på att det är viktig att personalen uppmärksammar hur mycket 

information den aktuelle patienten önskar, något som enligt Rudolfsson, 

Ringsberg och von Post (2003) kan ske vid det preoperativa samtalet. 

Sjuksköterskan träffar patienten innan operationen i en lugn miljö alternativt talar 

med denne per telefon. Det blir ett tillfälle att ta reda på om patienten har några 

speciella behov, hur mycket patienten vet om den stundande operationen och hur 
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mycket de verkligen vill veta. Allt detta kan ses som förutsättningar för att nå en 

välinformerad och lugn patient. 

Det framkom också att patienten uppskattade att ha fått träffa kirurgen innan och 

efter operationen. I resultatet sågs i likhet med vad Walker et al. (1998) finner, att 

patienter som opereras uppskattar att få individuella förklaringar av kirurgen, även 

om informationen innehåller negativa aspekter om deras hälsotillstånd. Enligt 

Bäckström et al. (2006) så inte bara uppskattar, utan snarare förväntar sig 

patienter som gjort en bypassoperation att träffa kirurgen pre- och postoperativt. 

Den information som önskas i dessa fall är av den art att bara någon som varit 

med vid operationen kan förmedla den. 

I flera fall fanns stor tillit till både sjuksköterska och kirurg var gäller att förmedla 

information kring operationen. I något fall uttrycktes att sjuksköterskan till och 

mer var bättre lämpad att förmedla information. Information om behandling och 

komplikationer måste enligt Lithner och Zilling (2000) trots dess medicinska 

karaktär inte förmedlas av kirurgen. En specialistsjuksköterska med kunskap och 

erfarenhet kan vara ett gott alternativ till en stressad kirurg eller oerfaren 

underläkare. 

Patienterna uppskattade att få detaljerad information om vart de skulle vända sig 

med frågor efter att de kommit hem. I de fall patienten blivit förberedd under 

sjukhusvistelsen på hur det kunde kännas postoperativt i operationsområdet och 

vilka komplikationer som kunde uppstå så upplevdes att detta gav en trygghet. 

Omvårdnaden sträckte sig då inte bara till den tidpunkt då patienten skrevs ut från 

sjukhuset utan det upplevdes att personalen brydde sig om hur det skulle gå för 

dem då de kom hem. Moran, Jarvis, Ewings och Parkin (1999) beskriver hur 

patienter som genomgått ett dagkirurgiskt ingrepp upplever det att ha blivit 

kontaktade per telefon av personal från den dagkirurgiska avdelningen efter 

hemkomsten. En gemensam känsla är att de känner sig ihågkomna och 

uppmärksammade. Dessutom upplever patienterna att sjukhuset inte frånsagt sig 

ansvaret gällande läkningsprocessen och de eventuella efterbesvär som 

patienterna upplever. Likheter med detta fanns i patienternas berättelser i denna 

studie.
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Att få vara delaktig i planeringen kring operationen upplevdes positivt. 

Patienterna uppgav att de i vissa fall behövt söka egen information för att förstå 

och vara delaktiga. I likhet med detta resultat visar Walker et al. (1998) att 

patienter som lämnas oinformerade i samband med sin operation tenderar att söka 

sin kunskap genom litteratur eller samtal med vänner. Kontakt med andra 

patienter i liknande situation kan vara värdefullt för en patient som opererats 

(Bäckström et al., 2006), något som även framkom i denna studie. Leinonen, 

Leino-Kilpi, Ståhlberg och Lertola (2003) beskriver att det finns brister i 

personalens förmåga att uppmuntra patienterna att ta egna initiativ och framföra 

sina åsikter. De efterlyser ett bättre mentalt stöd till patienten i samband med 

operationen. 20 % av patienterna i deras forskning om kvaliteten i perioperativ 

omvårdnad uppmanades inte att ställa de frågor de hade om operationen. 

Delaktighet i beslut kring vård i samband med operationen ses av Rowe, Yaffe, 

Pepler och Dulka (2000) som bristande. 39 % av de 214 dagkirurgipatienter som 

de intervjuat uppger att de inte alls deltagit i beslut eller uppmuntrats att framföra 

sina behov under sin sjukhusvistelse. 

Delaktighet har även studerats av Florin, Ehrenberg och Ehnfors (2005) som 

jämfört hur mycket patienterna på en infektionsavdelning vill vara delaktiga i 

beslut med hur de sjuksköterskor som arbetar på avdelningen tror fallet är. 

Resultatet visar att 61 % av de 80 deltagande patienterna föredrar att ta en mer 

passiv roll i beslut angående omvårdnaden än vad sjuksköterskorna tror att de vill. 

Att vara aktiv i beslut gällande omvårdnad och behandling är det bara 9 % av 

patienterna som önskar. Trots att infektions- och operationsverksamhet skiljer sig 

åt, kan resultatet ändå belysa patienters önskan om delaktighet. Ett antagande är 

att det fortfarande finns en respekt för läkaren eller sjuksköterskan som 

beslutsfattare och att alla patienter inte heller vet vilka rättigheter de har i dessa 

avseenden.

I likhet med vad som framkommer i annan forskning (Bernier, Sanares, Owen, & 

Newhouse, 2003; Gilmartin, 2003) ansåg patienterna att information om själva 

proceduren kring operationen var det viktigaste. Det handlade om 

omvårdnadshandlingar, när saker skulle ske, information om medicinsk utrustning 
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och teknik kring operationen. Leinonen et al. (2003) konstaterar att perioperativa 

sjuksköterskor ibland är rädda att ge för mycket information om risker och 

komplikationer till patienten. Patienterna däremot hävdar att de vill veta. Detta 

resultat stämmer väl överens med funnet resultat.

Olika åsikter framkom om hur ändamålsenlig den skriftliga information som 

förmedlats till patienterna var. De flesta patienterna i studien föredrog en 

kombination av muntlig och skriftlig information. Detta ser även Lithner och 

Zilling (2000) som det mest idealiska. De föreslår att information om uppföljning 

och smärtlindring ska ges i skriftlig form. Information om behandling och 

komplikationer, sårvård, känslor i samband med operationen och rutiner på 

operationsavdelningen lämpar sig bäst att ge i muntlig form. 

Resultatet visade att patienterna överlag var vetgiriga och tog reda på information 

om operationen på flera sätt. Någon patient uttryckte att han hade nytta av att 

lyssna på dialogen mellan operationspersonalen. Leinonen et al. (2003) beskriver 

patienters upplevelse av den sociala miljön kring en operation. De finner att 97 % 

av studiens 874 patienter inte känner sig besvärade av att lyssna till 

operationspersonalens konversation mellan varandra.

Patienterna uttryckte också att det fanns brister i informationen. Väntetiden mellan 

läkarbesök och operation upplevdes ibland som lång. Här infann sig en oro över 

att de blivit bortglömda. De efterlyste möjligheten att få information om den 

väntetid som beräknades, detta rörde både tiden i hemmet innan operationsdatum 

var fastställt och tiden på sjukhuset i väntan på att operationen skulle starta. 

Gilmartin (2003) beskriver vikten av att patienten får skriftlig information innan 

ett planerat ingrepp för att kunna förbereda sig mentalt och praktiskt. Den 

skriftliga informationen bör vara en sammanfattning som beskriver hela den 

dagkirurgiska proceduren, från inskrivning till hemgång. Muntlig information kan 

behövas som ett komplement utifrån patientens individuella behov.

Att få återbud eller en annan förändring i planeringen inför operation skapade oro 

för patienterna. Oron kunde byggas på om patienterna inte fick någon förklaring 

till förändringen. Gilmartin (2003) belyser detta problem, om det dagkirurgiska 
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ingreppet blir inställt eller framflyttat så kan det underminera patienternas tilltro 

till hälso- och sjukvården. Här är det viktigt för dagkirurgiska avdelningen att 

följa upp orsakerna till återbuden och skapa åtgärder för att minimera detta 

problem.

Många uttryckte en känsla av ensamhet trots att de var omgivna av 

operationspersonal. De förkom ångest över att något oförutsägbart skulle inträffa 

under ingreppet, sjukhus var för några av patienterna förknippat med döden. 

Mitchell (2000) betonar vikten av att förbereda patienten, de behöver tid innan 

operationen för att mentalt samla kraft. Nyckeln till detta är en effektiv 

preoperativ kommunikation och information. Mitchell beskriver att graden av 

ångest kan reduceras om patienten har en sjuksköterska vid sin sida. Av största 

vikt är att ge patienten full uppmärksamhet, både vad gällde det fysiska som det 

psykiska välbefinnandet.     

Flera patienter uttryckte att de kände sig oroliga och frusna i operationssalen. 

Bernier et al. (2003) konstaterar i sin studie av dagkirurgiska patienter att 

information om sinnesintryck, vad patienter kommer att känna, se och höra under 

ingreppet, också är viktig vetskap för patienten. Utifrån detta kan det antas att 

kylan i operationssalen är något som operationssjuksköterskan skulle kunna 

förklara för patienten och därmed till viss del lindra oron.

Resultatet av denna studie visade att även efterförloppet hade brister. Det förekom 

att patienter skickades hem utan att ha fått tillräcklig information om 

genomgånget ingrepp. Det fanns tillfällen då de inte fått träffa kirurgen som 

genomfört ingreppet, vilket skapade många frågor vid hemkomsten. Det naturliga 

läkningsförloppet kunde upplevas som skrämmande, ingen hade berättat om 

operationsområdets storlek, rodnader och blåmärken, byte av förband, samt 

eventuellt känselbortfall. Enligt Leinonen et al. (2003) har sjuksköterskor och 

patienter den gemensamma åsikten att patienter som genomgår operation får 

otillräcklig information om eventuella komplikationer. Henderson och Zernike 

(2001) visar att fast patienten verkar vara välinformerad vid utskrivning från

sjukhuset behöver det inte alls vara så efter en till två veckor i hemmet. 

Patienterna vet oftast inte vilken typ av information de behöver förrän de har varit 
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hemma en tid. Flera av patienterna i denna studie hade funderingar över om 

läkningsprocessen följde det normala förloppet. En av patienterna var fundersam 

över sitt förband, detta betraktades av vårdpersonalen som ett litet problem, men 

upplevdes av patienten som mycket bekymrande. 

Patienterna efterfrågade möjligheten att få en tid för uppföljning, där de skulle 

kunna få ingreppet beskrivet och ställa frågor kring detta. De upplevde svårighet 

att nå sjukvården efter genomgånget ingrepp, ett planerat återbesök skulle lugna 

den oro de hade rörande sin operation. Att till detta inte kunna nå den kirurg som 

gjort operationen, ökade dessa känslor. Walker et al. (1998) och Bäckström et al. 

(2006) visar att bristande information inför utskrivning kan leda till att patienten 

tvingas söka upp primärvården för att få svar på de frågor om exempelvis 

rehabilitering, arbete och socialt liv, som uppstår då patienten kommer hem. 

Känslan av att vara isolerad, ensam och orolig kan också infinna sig postoperativt 

(Bäckström et al., 2006). Henderson och Zernike (2001) föreslår uppföljning 

avseende sårvård och smärtlindring. De anser att sjuksköterskan är strategiskt bäst 

placerad för att kunna följa upp patientens behov med exempelvis telefonsamtal 

efter utskrivning. Moran et al. (1999) undersöker hur patienter värdesätter 

postoperativa telefonsamtal. Mest lämpligt är ett samtal tätt efter operationen. De 

patienter som blir kontaktade senare har större benägenhet att vända sig till sin 

husläkare med frågor. Nyttan med det postoperativa telefonsamtalet anges vara att 

det förmedlar uppmuntran och praktiska råd.

Flera patienter uppgav att de inte fått sina frågor besvarade. Några upplevde att de 

blivit nonchalant bemötta, att deras frågor inte togs på allvar och personalen inte 

hade tid att uppmärksamma dem. Detta kan liknas med vad Walker et al. (1998) 

ser som att bli aktivt hindrad att ställa frågor. Andra orsaker till att patienter inte 

ställer frågor kan enligt Walker et al. vara att patienten inte vill verka okunnig 

eller störa stressad vårdpersonal 

Om resultatet skall diskuteras utifrån operationssjuksköterskans perspektiv, kan 

det konstateras att hon har en liten del i informationsprocessen kring 

dagkirurgiska ingrepp. Bara en av patienterna nämnde att han träffat en 

operationssjuksköterska. Fitzgerald och Bull (2004) beskriver att hennes arbete 
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många gånger är osynligt för patienten, sällan kommer denne ihåg 

operationssjuksköterskan, även om hon presenterar sig och talar direkt till 

patienten. Mötet är ofta kort, patienten erbjuds en begränsad möjlighet till 

kommunikation till följd av stort fokus på det kirurgiska ingreppet. Många av de 

arbetsuppgifter operationssjuksköterskan har blir heller aldrig synliga för 

patienten, som när hon dukar upp instrument, hanterar den tekniska utrustningen 

eller planerar och samordnar olika yrkesgrupper. 

Flera av patienterna hade svårt att beskriva vem som gett dem information på 

operationsavdelningen, personalens roller var inte alltid klart definierade. Detta är 

ett av de hinder McGarvey, Chamers och Boore (1999) beskriver i 

kommunikationen mellan operationssjuksköterska och patient. Ytterligare faktorer 

är att patienten är placerad i horisontell position på operationsbordet och har 

lämnat ifrån sig glasögon och andra kommunikationshjälpmedel. 

Operationssjuksköterskans munskydd kan av patienten upplevas som en barriär 

som försvårar kommunikationen mellan patient och operationssjuksköterska. Bull 

och Fitzgerald (2004) ser också att operationssjuksköterskan inte alltid presenterar 

sig för patienten. 

Metoddiskussion

Då syftet med studien var att beskriva patienters upplevelse av information så 

valdes en kvalitativ design. Den kvalitativa forskningen lämpar sig väl när målet 

är att beskriva innebörden av ett fenomen (Graneheim & Lundman, 2004). Data 

samlades in med semistrukturerade intervjuer som sedan analyserades med 

tematisk innehållsanalys. Styrkan med metoden är enligt forskarna att den är 

systematisk, dess upplägg som en stegvis process hjälpte till att behålla fokus på 

fenomenet trots ett omfattande textmaterial. 

Upplevelserna hos patienterna i studien har inte skilt sig nämnbart åt avseende om 

de blivit opererade på sjukhus i norra eller södra Sverige. Inte heller sjukhusens 

storlek har påverkat uppfattningarna i resultatet. Sjukhusen kan dock ha olika 

arbetssätt avseende perioperativ information. Trovärdigheten kan ha påverkats av 

att urvalet blev något snedfördelat med stor andel patienter som opererats för 
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ljumskbråck till följd av sjukhusens operationsplanering. Dessutom ses en ojämn 

könsfördelning med bara en kvinnlig patient. Polit och Beck (2008) har efter 

granskning av 259 vetenskapliga studier inom omvårdnad konstaterat att det är 

företrädelsevis kvinnliga deltagare inom de flesta områden förutom omvårdnad 

kring kirurgi. De anser att det är viktigt att vid omvårdnadsforskning vara 

uppmärksam på vem forskningen riktar sig mot och att materialet gör rättvisa för 

denna grupp. Riktlinjer för omvårdnaden får inte tas fram på en grund av ojämn 

könsfördelning i studier. Kön omges av förväntningar och normer om beteende, 

val, roller och intressen, viktiga aspekter att ta hänsyn till i omvårdnadsforskning. 

Någon slutsats utifrån kön går inte att dra utifrån studiens underlag, men forskarna 

anser att denna aspekt är viktig att vara medveten om. Bernier et al. (2003) finner 

exempelvis att män visar sig ha störst behov av psykosocialt stöd inför 

operationen. 

En möjlig svaghet med kvalitativa intervjuer är att de innebär en balansakt för 

forskaren, en relation mellan forskaren och det som studeras uppstår alltid i 

kvalitativa studier fenomen (Graneheim & Lundman, 2004). En svårighet med 

objektivitet var att trots att en intervjuguide fanns som grund för intervjuerna så 

följde inte intervjuerna ett stereotypt mönster. Forskarna kan spontant valt olika 

följdfrågor efter hur intervjun förlöpte och kan ha haft olika teknik att föra 

intervjuerna framåt. Ibland kan det vara svårt att avsluta en kvalitativ intervju, då 

patienten gärna vill fortsätta berätta (Kvale, 2001, s. 39), en svårighet forskarna 

själva mött. 

Att forskarna beskrivit den stegvisa processen från meningsbärande enheter till 

kategorier och teman stärker studiens trovärdighet. Ytterligare en viktig aspekt för 

att få ett trovärdigt resultat är att varje meningsbärande enhet bara representerar en 

upplevelse (Graneheim & Lundman, 2004), något som forskarna noga tagit i 

beaktande. Stabiliteten i materialet har ökat genom att forskarna vid seminarier 

fått motta åsikter från andra forskargrupper avseende analysens teman och 

kategorier. De har utifrån dessa synpunkter förtydligat analysens teman och 

kategorier. Ett schema över teman och kategorier skapades enligt Graneheim & 

Lundmans (2004) och Downe-Wamboldts (1992) rekommendationer. Detta ger en 

översikt för läsaren och ökar förståelsen för det specifika fenomenet. Väl 
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bearbetade teman och kategorier ger en stabilitet i materialet, något som forskarna 

anser sig ha uppnått.

Deltagande i en kvalitativ forskningsintervju kan enligt Kvale (2001, s. 135-136) 

beskrivas som något som kan bli en positiv upplevelse för patienten. Forskarna 

upplevde inte att någon av patienterna påverkades negativt av intervjun, snarare 

infann sig känslan av att patienterna kände sig uppmärksammade och glada över 

att kunna göra en insats som kunde leda till förbättringar inom forskningsområdet. 

Resultatet utgår från enskilda patienters upplevelser, om unika möten mellan 

patienter och sjukvårdspersonal. Det är därför läsaren av studien som måste 

bedöma om resultatet eller delar av studien kan överföras till andra dagkirurgiska 

ingrepp och patientgrupper.

Slutsats

Studiens syfte var att beskriva patientens upplevelse av perioperativ information 

vid ett dagkirurgiskt ingrepp. Resultatet visar att de aspekter som bidrog till att 

patienterna kände att informationen var tillfredsställande var när de kände sig 

uppmärksammade och vänligt bemötta, delaktiga i vården och när de förstod vad 

som skulle ske i samband med det dagkirurgiska ingreppet. Att känna oro och 

övergivenhet inför det okända och att få otillräcklig uppföljning förknippades med 

otillräcklig information. Patienter som skall opereras dagkirurgiskt vill ha 

information om hela det perioperativa förloppet. Informationen kan ges skriftligt 

eller muntligt, av sjuksköterska eller kirurg, huvudsaken är att den uppfyller den 

enskilde patientens behov.

Implikationer

Grunden till valet av ämne för studien var att forskarna själva mött olika åsikter 

om operationssjuksköterskans del i den perioperativa dialogen. Forskarna anser 

utifrån studiens resultat att operationssjuksköterskan har en uppgift att fylla i att 

förmedla information till patienten. De vill dock lyfta fram att ett nära samarbete 

mellan anestesi- och operationssjuksköterskan runt patienten utgör de bästa 

förutsättningar för att förmedla information. Ett ökat samarbete mellan 
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sjuksköterskor involverade i patientens omvårdnad före, under och efter 

operationen skulle förbättra kontinuiteten och kvaliteten av omvårdnaden i 

samband med operation. Forskarna anser att uppdelningen mellan anestesi- och 

operationssjuksköterskan vad det gäller att förmedla information perioperativt bör 

kunna anpassas efter varje unik patient. De är inte främmande för att det ibland 

kan gagna patienten att operationssjuksköterskan tar ett steg tillbaka i dialogen, 

likaväl som hon ibland måste ta större plats i uppgiften att förklara och förmedla 

sin specifika kunskap till patienten. De brister som patienterna i studien upplevde 

i samband med information vid dagkirurgiska ingrepp har synliggjorts och ger 

kunskap som kan användas för att förbättra omhändertagandet av personer som 

genomgår dagkirurgiska ingrepp. 
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Bilaga 1

Frågeguide

Inledande frågor:

- Hur gammal är du?
- Vilken operation har du genomgått?
- Var du sövd eller vaken?
- Hur lång tid efter ingreppet fick du gå hem?

Frågor: 

1. Kan du berätta om vilken information du fick om ingreppet innan operationen?

2. Kan du berätta vad du minns från tiden i operationssalen?  

3. Kan du berätta hur du har upplevt tiden efter att du kom hem från sjukhuset avseende 
information? 

4. Om du skulle genomgår ett liknande ingrepp igen, är det någonting som du då skulle 
vilja ha mer information om? Av vem i så fall?

5. Kan du berätta vad du tycker är viktigt att sjuksköterskan informerar patienter som 
skall genomgå ett dagkirurgiskt ingrepp om innan och efter operationen?

Exempel på följdfrågor:

- Kan du berätta mer?
- Vad gjorde att du kände så?
- Kan du ge exempel?
- Kan du förklara?
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Bilaga 2

Förfrågan om förmedling av deltagande till intervjustudie

Traditionellt har operationssjuksköterskan fungerat som läkarens assistent inne på 
operationssalen och det är också en vanlig uppfattning av vad yrket innebär. Enligt 
Socialstyrelsen skall operationssjuksköterskan förutom att medverka vid operationer, 
behandlingar och undersökningar även ansvara för omvårdnaden av patienten och ge denne 
information. Syftet med denna studie är att beskriva patienters upplevelse av perioperativ 
information vid ett dagkirurgiskt ingrepp. Fokus kommer att läggas på 
operationssjuksköterskans roll i detta avseende. Detta för att ge kunskap som syftar till att 
förbättra kvaliteten i vården av patienter som genomgår ett dagkirurgiskt ingrepp.

För vår studie har vi valt att begränsa oss till patienter mellan 45-65 år som genomgått 
bråckoperationer i dagkirurgi (varicer, hernia). Exlusionskriterier är kognitiv nedsättning eller 
svårighet med det svenska språket. Intentionen är att ha en så jämn könsfördelning som 
möjligt. Studien utformas som en intervjustudie. Intervjuerna kommer att bandinspelas och 
transkriberas till text. Texten kommer sedan att bearbetas med kvalitativ innehållsanalys.

Vi undrar om Ni kan hjälpa oss att lämna informationsbrev med förfrågan om deltagande till 
de patienter som fyller kriterierna för vår studie. Med informationsbrevet till patienten skickas 
en frankerad svarstalong där patienten fyller i om de är intresserade av att delta i studien. Om 
intresse finns tar vi kontakt med patienten per telefon och bestämmer tid och plats för en 
intervju. Deltagandet sker anonymt, ingenstans i vårt arbete kommer det presenteras uppgifter 
som kan härledas till patienten. Intervjuerna kommer i att ske minst en vecka efter 
operationen är gjord, för att patienten skall ha hunnit få lite distans till ingreppet. 

Studien har granskats av den lokala etiska kommittén som finns vid Luleå tekniska 
universitet. Det färdiga arbetet kommer att publiceras på Luleå tekniska universitets hemsida: 
www.ltu.se/bibliotek/examensarbeten

Vi hoppas att studien inte skall utgöra några hinder för Er verksamhet!

Med vänliga hälsningar

Stina Berndtsson, leg. sjuksköterska tel. xxxx-xxxxx

Agneta Persson, leg. sjuksköterska tel. xxxx-xxxxx

Handledare
Lisa Skär, Docent i omvårdnad tel. xxxx-xxxxx
Institutionen för hälsovetenskap
Luleå tekniska universitet

http://www.ltu.se/bibliotek/examensarbeten
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Bilaga 3 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie

Studier visar att många människor upplever stress och oro vid kontakten med sjukhus. För att 
kunna få svar på de frågor som finns kring ingrepp eller undersökningar, efterfrågas en mer 
individuellt utformad information. Då varje händelse och människa är unik, måste 
informationen framställas på ett förståeligt sätt anpassad till patient och anhöriga. 
Syftet med studien är att beskriva patientens upplevelse av informationen i samband med ett 
dagkirurgiskt ingrepp. Detta för att ge kunskap som syftar till att förbättra kvaliteten i vården 
av patienter som genomgår ett dagkirurgiskt ingrepp.

Därför vänder vi oss nu till Dig med en förfrågan om Du vill bli intervjuad. Intervjun kommer 
i så fall att äga rum cirka en vecka efter Din operation och tar ca 30-45 minuter. Samtalet 
kommer att bandinspelas. Inspelningen behövs för att vi skall kunna skriva ner det du sagt och 
bearbeta i efterhand. När studien är färdig och publicerad kommer intervjuerna att raderas. 
Ditt deltagande sker anonymt, ingenstans i vårt arbete kommer det presenteras uppgifter som 
kan härledas till Dig. Du kan avbryta Din medverkan när Du önskar, utan att behöva ange 
orsak. 

Vi bifogar en frankerad svarstalong där Du kan fylla i om Du kan tänka Dig att medverka vid 
en intervju. Vi är tacksamma om Du returnerar talongen även om Du inte vill vara med i 
studien. Om Du är intresserad av att delta tar vi kontakt med dig per telefon för att bestämma 
tid och plats för intervjun. 

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar

Stina Berndtsson, leg. sjuksköterska tel. xxxx-xxxxx

Agneta Persson, leg. sjuksköterska tel. xxxx-xxxxx

Handledare
Lisa Skär, Docent i omvårdnad tel. xxxx-xxxxx
Institutionen för hälsovetenskap
Luleå tekniska universitet
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Bilaga 4

Svarstalong om deltagande i intervjustudie

JA, jag vill delta i studien

NEJ, jag har inte möjlighet att delta i studien

Om Du vill delta i studien, önskar vi att Du fyller i nedanstående:

Namn: ……………………………………………………………….

Telefonnummer: ……………………………………………………

Vi ringer sedan upp Dig för att tillsammans bestämma tid och plats för intervjun. Tack på 
förhand!

Stina Berndtsson & Agneta Persson leg. sjuksköterskor


