
 

 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap  

Specialistsjuksköterskeprogrammet 

”Delaktighet på patientens villkor?” 

Patienters erfarenheter av den postoperativa vården efter 

kolorektalkirurgi enligt ERAS 

En intervjustudie 
 

 

 

 

 

 

 

 

Författare Handledare  

Frida Folkesson Eva Jangland 

Maria Höög  

 

    

 Examinator 

Examensarbete i Vårdvetenskap 15 hp Maria Carlsson  

Specialistsjuksköterskeprogrammet  

med inriktning mot kirurgisk vård, 60 hp 

VT 2017



 

 

 

SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Inom kolorektalkirurgi är ”Enhanced Recovery After Surgery” (ERAS) ett 

standardiserat koncept pre-, intra- och postoperativt som syftar till snabb återhämtning efter 

operation. För att nå goda resultat i den postoperativa vården, där tidigt nutritionsintag och 

tidig mobilisering är viktiga faktorer, har patientens delaktighet visat sig vara viktig. För att 

utveckla omvårdnaden postoperativt och bland annat förbättra tidig mobilisering och tidigt 

nutritionsintag behöver de faktorer som påverkar patientdelaktigheten identifieras. 

Syfte: Att beskriva patienternas erfarenheter av den postoperativa vården efter genomgången 

kolorektalkirurgi enligt ”Enhanced Recovery After Surgery” med fokus på patientdelaktighet. 

Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes med personer som genomgått kirurgi enligt 

ERAS (tio deltagare). Kvalitativ innehållsanalys användes som analysmetod. 

Resultat: Personerna ansåg sig vara välinformerade före operation och tyckte att de fått 

förståelse för konceptet, dock upplevdes loggbokens funktion vara otydlig. Alla patienter var 

nöjda med tiden på vårdavdelningen och resultatet visade att relationen mellan patient och 

vårdpersonal hade stor betydelse för återhämtningen postoperativt. Att upprätthålla god 

nutrition var dock en utmaning då många patienter upplevde illamående och hade svårt att äta 

samt dricka näringsdrycker.  

Slutsats: ERAS-konceptet bidrar till trygghet för patienten genom kontinuitet och tydliga 

riktlinjer vilket möjliggör delaktighet och stimulerar till återhämtning efter operation. 

Personer med ett försvagat fysiskt utgångsläge har dock ett större behov av personalens 

stöttning och ett personcentrerat förhållningssätt skulle möjliggöra en individuellt anpassad 

vård utifrån ERAS-konceptet. Majoriteten av patienterna besväras dock av illamående 

postoperativt vilket har negativ påverkan på patientens återhämtning men också på 

upplevelsen som helhet, detta problem behöver ses över närmre för att om möjligt förbättras.  

 

Nyckelord: patientdelaktighet, patienterfarenheter, “Enhanced Recovery After Surgery”, 

”Fundamentals of Care”, innehållsanalys 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Background: In colorectal surgery ”Enhanced Recovery After Surgery” (ERAS) is a 

standardized pre-, intra- and postoperative concept aiming to enhance recovery after surgery. 

To achieve good outcome in postoperative care, early nutritional intake and early mobilisation 

has been identified as important factors as well as the patient´s involvement in their care. In 

order to develop postoperative nursing care and improve early mobilisation and early 

nutritional intake, factors affecting patient participation need to be identified. 

Aim: To describe patients experiences of the postoperative care after colorectal cancer 

surgery according to ”Enhanced Recovery After Surgery” with a specific focus on patient 

participation.   

Method: Semi structured interviews were conducted with individuals undergoing surgery 

according to ERAS (ten participants). The interviews were analysed using a qualitative 

content analyze method.  

Result: The individuals considered themselves well informed before surgery and thought they 

understood the concept, but the logbook´s function was found to be unclear. All patients were 

satisfied with the time in the surgical care department and the results showed that the 

relationship between the patient and healthcare staff are of great importance for postoperative 

recovery. Maintaining good nutrition postoperatively, however, is a challenge when many 

patients experienced nausea and had difficulty eating and drinking nutritional beverages.  

Conclusion: The ERAS concept contributes patient safety through continuity and clear 

guidelines, enabling participation and stimulating postoperative recovery. People with a 

weakened physical starting position, however, have a greater need for staff support and a 

person-centred approach would enable that, based on the ERAS concept. However the 

majority of patients suffer from postoperative nausea which has a negative impact on patient 

recovery but also on the experience as a whole, this problem has to be reviewed closer, but 

also improved if possible.   

 

Keywords: patient participation, patient experiences, “Enhanced Recovery After Surgery”, 

“Fundamentals of Care”, content analysis 
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INTRODUKTION 

Att få ett cancerbesked upplevs omtumlande och väcker oro för de flesta människor. Detta 

ställer höga krav på hälso- och sjukvården att bemöta varje individ utifrån deras specifika 

behov (Cancerfonden, 2015). Varje år drabbas närmare 60 000 personer av cancer i Sverige. 

Av alla cancerformer är kolorektalcancer den tredje vanligaste formen i Sverige med cirka 

6000 insjuknade varje år. Totala samhällskostnaden för diagnosgruppen uppgår till 4,1 

miljarder kronor och är därigenom en av de cancergrupper med störst samhällelig kostnad. 

Kostnaden per patient beräknas till cirka 250 000 kronor (Socialstyrelsen, 2016).  

 

 

Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) 

Inom kolorektalkirurgi är ERAS ett internationellt utvecklat koncept som syftar till snabb 

återhämtning efter operation. Preoperativt innebär ERAS att patienten förbereds inför 

operation genom strukturerad och upprepad information som syftar till att minska oro och 

göra patienten delaktig i sin vård. Patientens nutritionsstatus och fysiska status identifieras 

och optimeras för att förebygga komplikationer intra- samt postoperativt. Dagen före 

operation samt på operationsdagens morgon intar patienten kolhydratrika drycker för att 

minska risk för insulinresistens postoperativt (Ljungqvist, Scott & Fearon, 2017). De 

intraoperativa delarna innefattar bland annat användandet av minimalt invasiva kirurgiska 

ingrepp och ett standardiserat anestesiologiskt protokoll, med bland annat epidural anestesi, 

som syftar till att upprätthålla vätskebalansen och undvika över och undervätskning. 

Sammantaget minskar detta tillvägagångssätt risken för postoperativa komplikationer genom 

att minska kroppens stressvar och därmed öka förutsättningarna för att kroppens och organens 

preoperativa funktion bibehålls, samt reducera den postoperativa katabolismen. Detta 

tillvägagångsätt ska minska risken för komplikationer efter operation och leda till snabbare 

återhämtning (Steenhagen, 2016; Hoffmann & Kettelhack, 2016). Postoperativt innefattar 

ERAS tidig mobilisering och intag av fast föda med start samma dag som operationen 

genomförts (Steenhagen, 2016).  

Följsamheten till ERAS pre-, intra- och postoperativt registreras i Sverige i ett 

kvalitetsregister som bland annat syftar till att identifiera problemområden, vilka kan vara till 

grund för att genomföra förbättringar (Troeng, 2009). Flera studier visar att kirurgi enligt 

ERAS minskar vårdtiden markant jämfört med konventionell kirurgi samt leder till färre 

komplikationer (Nelson et al., 2016; Hoffmann & Kettelhack, 2016; Bagnall et al., 2014) 
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vilket i sin tur leder till minskade sjukhuskostnader (Nelson et al. 2016).  Flera studier visar 

att desto bättre följsamhet till ERAS-protokollet desto bättre blir behandlingsresultatet som i 

sin tur leder till kortare sjukhusvistelse (Pisarska et al., 2016; Pedziawiatr et al. 2016; Nelson 

et al., 2016; Hoffmann & Kettelhack, 2016). Dålig följsamhet postoperativt med nedsatt 

tolerans av tidig enteral nutrition, obalanserad vätsketerapi och avsaknad av mobilisering på 

operationsdagen relaterar däremot alla till förlängd sjukhusvistelse som därmed leder till 

ökade kostnader för samhället (Pedziawatr et al. 2016; Smart et al., 2012). Lokal opublicerad 

data (2017) för ett sjukhus i mellersta Sverige visar att endast drygt femtio procent av 

patienterna var följsamma till ERAS-protokollet under de första postoperativa dagarna år 

2016 där framförallt näringsintag och mobilisering hade mycket låg följsamhet. Att 

följsamheten var sämre postoperativt jämfört med pre- och intraoperativt stämmer överens 

med flera studier (Nelson et al., 2016; Roulin et al., 2016; Smart et al., 2012) och kan bero på 

att den postoperativa följsamheten har med så kallade aktiva faktorer att göra där patienten 

behöver vara delaktig (Thorn et al., 2016).  

 

 

Patientdelaktighet 

Begreppet patientdelaktighet har av patienter beskrivits som att vara aktivt involverad i sin 

egen vård och att ses som expert på sin egen sjukdomsupplevelse (Marschall, Kitson och 

Zeits, 2012). Hälso- och sjukvården har under de senaste decennierna snabbt utvecklats och 

effektiviserats men förmågan att möta patienternas olika behov har i samband med detta 

minskat (SOU, 2013:44). År 2011 påbörjades därför arbetet med att utforma en ny patientlag i 

syfte att stärka patientens ställning inom hälso- och sjukvården (SFS, 2014:821). Lagen ska 

främja patientens integritet, delaktighet och självbestämmande. I enlighet med Patientlagen 

har regeringen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting år 2015 slutit en 

överenskommelse med syftet att skapa en välorganiserad vård utan onödiga väntetider för 

patienter som erhållit olika cancerdiagnoser (Socialstyrelsen, 2016). Samlingsnamnet för 

arbetet har kallats standardiserade vårdförlopp (SVF) och Socialstyrelsens uppdrag är att följa 

och utvärdera arbetet. Målet med arbetet har bland annat varit att skapa en mer lättillgänglig 

och jämlik vård. Patientperspektivet innefattar bland annat att alla beslut avseende utredning 

och behandling ska tas i samråd med patienten och att patienten har rätt till en namngiven 

kontaktsjuksköterska som ska arbeta enligt nationell arbetsbeskrivning (Socialstyrelsen, 

2016). Kontaktsjuksköterskan ska tillsammans med patienten ta fram en individuell skriftlig 
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vårdplan som bland annat ska innehålla kontaktuppgifter, tidsplanering för undersökningar 

med mera, stöd och råd kring behandling och under rehabilitering samt en sammanfattning av 

den givna vården och hur uppföljningen kommer vara utformad (Regionala cancercentrum i 

samverkan, 2015). Det förändrade arbetssättet för angivna diagnosgrupper ska vara långsiktigt 

och arbetet ska bidra till ökat lärande (Socialstyrelsen, 2016). Patienternas upplevelser av 

cancervården för de diagnosgrupper som fanns representerade i SVF har utvärderats via en 

patientenkät som skickats ut till patienter under våren 2016. Resultatet visade att drygt hälften 

av de patienter som utretts enligt SVF ansåg sig ha fått tillräcklig information under 

vårdförloppet och att nästan lika många ansåg sig ha fått vara delaktiga i besluten avseende 

vård och behandling. Nittiofyra procent av de tillfrågade patienterna svarade att de blivit 

bemötta med respekt under vårdförloppet (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2017) har dock i sin slutrapport avseende 

implementeringen av Patientlagen kommit fram till att patientens ställning inte har stärkts 

sedan lagen infördes. Rapporten bygger på nationella enkäter till patienter och 

vårdnadshavare med baslinjemätning 2014 som utgångspunkt samt upprepad mätning 2016. 

Rapporten beskriver att patientens faktiska ställning som innebär patientens upplevelse av 

delaktighet, information och inflytande är oförändrad eller något försvagad samt att patientens 

rättsliga ställning fortsatt är svag jämfört med utgångsläget före lagens införande.  

Patientens ställning oavsett diagnos verkar alltså inte ha stärkts men de förbättringar som görs 

genom införande av SVF pekar på positiva erfarenheter avseende delaktighet, given 

information och upplevelse av respekt vid kontakt med vården för patientgrupper inom just 

SVF.  

 

 

Teoretiskt ramverk 

ERAS förutsätter att patienten är involverad i sin vård och förstår vikten av delaktighet för 

goda behandlingsresultat (Thorn et al., 2016). För att öka patientens delaktighet i sin vård 

behöver vården bli mer patientcentrerad (Socialstyrelsen, 2016). Kitson et al. (2012) 

definierade 2012 begreppet patientcentrerad vård utifrån tre dimensioner; Patientdeltagande 

och medverkan, Relationen mellan patient och vårdpersonal samt Kontextuell påverkan. 

Sammanfattningsvis innefattar dessa dimensioner betydelsen av en förtroendeingivande 

relation mellan patient och sjuksköterska där patientens berättelse och upplevelse av sin 

situation, utifrån fysiska och emotionella behov, är i fokus. Vården kring patienten ska ta 

hänsyn till dessa delar. För att det ska vara möjligt och att vården ska kunna bedrivas 
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patientcentrerat krävs också en organisation och en kontext som möjliggör detta arbetssätt. Ett 

år senare utvecklade en av författarna till ovanstående studie, tillsammans med flera andra, ett 

ramverk som innefattar dessa delar; Fundamentals of Care (FoC) (Kitson, Conroy, Kuluski, 

Locock & Lyons, 2013). Detta ramverk har utvecklats i syfte att definiera begreppet 

”fundamentals of care”, förstärka dess betydelse inom hälso- och sjukvård och därigenom 

höja kvaliteten på omvårdnaden. Ramverket baseras på relationen mellan sjuksköterska och 

patient där fokus är sjuksköterskans engagemang i att vårda patienten och se till att patientens 

fundamentala behov är tillgodosedda. Sjuksköterskans uppgift är att integrera patientens 

behov i omvårdnadsplanen och tillsammans med patienten planera, implementera och 

utvärdera dessa omvårdnadsåtgärder. När relationen upprättats och patientens fysiska, 

psykosociala och emotionella behov identifierats, kan sjuksköterskan främja en 

patientcentrerad omvårdnad som kan stödja tillfrisknande och oberoende alternativt optimalt 

välmående för patienten.  Detta ska genomföras på ett från sjuksköterskan kompetent, 

respektfullt, personligt och empatiskt sätt. Sjuksköterskan har också i uppgift att försäkra sig 

om att organisationen stöttar och skapar förutsättningar att bedriva omvårdnad med god 

kvalitet. Exempel på faktorer som påverkar omvårdnadens utförande är tillgång till resurser, 

organisationens kultur, ledarskap, kvalitetssystem samt gällande lagar. 

 

På senare tid har begreppet ”patientcentrerad vård” omformulerats och vidareutvecklats till 

"personcentrerad vård" som tydliggör att varje patient i grunden är en person med förmågor 

och individuella behov. Begreppet personcentrerad vård är en förstärkning av vårdens etik och 

möjliggör ett partnerskap mellan vårdtagare och vårdgivare. Begreppet innefattar inte bara en 

förändring av etiska aspekter i sjukvården, utan även av praktiskt utförande och styrning 

(Vårdförbundet, 2016). Kitson et al. (2012) menar också att begreppet patientcentrerad vård 

kan tolkas på olika vis och därmed resultera i svårigheter att översätta handling i praktiken 

men också att tidsbrist och brist på personal försämrar förutsättningarna att bedriva 

patientcentrerad vård. Utifrån dessa grunder har Kitson och hennes medförfattare i sina 

senaste publikationer tagit ställning och istället använt benämningen personcentrerad vård. 

Tillsammans med Feo et al. (2017) skriver Kitson om ”personcentrerad fundamentals of 

care”. Syftet med studien var att skapa ett verktyg för hur vården kan bedrivas personcentrerat 

och ta hänsyn till ”fundamentals of care”. Samma författare anser att sjuksköterskan behöver 

riktlinjer för hur de bäst kan utveckla och behålla den goda relationen med patienten. Dessa 

rekommendationer anser de vara till hjälp för att sjuksköterskan ska kunna etablera, behålla 

och utvärdera den vårdande relationen utifrån det synsätt som ramverket (Kitson et al., 2013) 
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beskriver. Mot denna bakgrund kommer begreppet fortsatt i detta examensarbete benämnas 

personcentrerad vård oavsett hur det benämns i ursprungslitteratur. 

 

 

Tidigare kvalitativ forskning utifrån ERAS  

Att drabbas av svår sjukdom och få diagnosen kolorektalcancer innebar för patienten en 

livssituation fylld med känslor av existentiell osäkerhet och rädsla och den postoperativa 

perioden efter kolorektalkirurgi karakteriserades av en strävan att återfå kontroll över sin 

kropp (Norlyk & Harder, 2009). Patienterna upplevde en känsla av att ha förlorat kontrollen 

samt rädsla och osäkerhet över potentiella fysiska komplikationer (Jonsson, Stenberg & 

Frisman, 2011).  Att slippa illamående, att vara smärtfri och att klara av mobilisering 

självständigt ansågs vara betydelsefulla aspekter efter operation (Hughes et al., 2015). Ett 

strukturerat vårdprogram gav patienterna tillit och trygghet i situationen genom att 

vårdpersonalen upplevdes ha kunskap om vårdförloppet och kunde ge råd om vad som gav 

bäst resultat (Norlyk & Harder, 2009). Viljan att överleva till varje pris gjorde att patienterna 

var beredda på att kämpa, det fanns dagliga mål att fokusera på och den förväntade korta 

vårdtiden verkade som en sporre (Bernard & Foss, 2014; Norlyk & Harder, 2009). Samtidigt 

beskriver Norlyk och Harder (2009) att ERAS också kunde upplevas som ett tvång när den 

fysiska orken inte räckte till och patienten behövde personalens stöd och uppmuntran för att 

uppnå målen. Patienterna kände sig ensamma när de förväntades klara av det mesta själva. 

Aasa, Hovbäck och Berterö (2013) menar att patienterna var medvetna om sitt ansvar men 

hade svårt att nå målen på grund av smärta och dålig aptit och enligt Norlyk och Harder 

(2009) bad vissa patienter inte om hjälp när de behövde för att de då kände sig misslyckade. 

Oavsett om patienten behöver hjälp eller inte är bekräftelse ändå viktigt för att inte känna sig 

ensam och ignorerad (Larsson et al., 2011a). Flera studier visar att patientens delaktighet är 

betydelsefull för att nå goda resultat postoperativt (Nelson et al., 2016; Thorn et al., 2016), för 

detta krävs en stark relation mellan patient och vårdpersonal (Larsson et al., 2011a). När 

sjuksköterskan visade ett genuint intresse för patientens känslor och behov och tog sig tid 

kände sig patienten viktig. Detta resonemang stärks av Larsson et al. (2011b) som menar att 

när sjuksköterskan inte visade sympati och inte verkade bry sig, kände sig patienten inte sedd 

och förstådd vilket i sin tur påverkade delaktigheten negativt.  
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Att ge information anpassad till patientens behov är enligt Larsson et al. (2011a) en 

förutsättning för att patienten ska förstå informationen och därmed känna sig trygg med att ta 

eget ansvar i sin vård. Att inte ha kontroll över sin situation menar Larsson et al. (2011b) 

skapar ovilja till delaktighet. Betydelsen av preoperativ information är ett område som tydligt 

belyses i en svensk studie av Aasa et al. (2013) där patienterna ansåg att den preoperativa 

informationen var viktig för att vara beredd på vad som skulle hända efter operationen, 

patienterna uppfattade dock informationen olika beroende på vilka frågor de själva hade och 

vad de fokuserade på. Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård 

([NFSK], 2014) tydliggör vikten av individuellt anpassad information och vård där behoven 

styr omvårdnaden. Specialistsjuksköterskan inom kirurgisk vård har utifrån sin utökade 

kompetens inom kirurgisk omvårdnad ett ansvar i att möjliggöra optimal delaktighet i vård 

och behandling för patienten samt driva utvecklingen inom detta område. Att patienten är 

delaktig och ses som en partner i teamet blir viktigt för att uppnå följsamhet samtidigt som det 

kan orsaka motsättningar då standardiserade vårdplaner inte alltid ser till individens behov. 

 

 

Problemformulering 

ERAS är ett koncept som omfattar hela den kirurgiska vårdkedjan och förutsätter att all 

vårdpersonal inom alla enheter arbetar enligt angivna riktlinjer och mot samma mål. 

Dessutom krävs patientens delaktighet och förståelse för konceptet. Få studier har studerat 

patientens erfarenheter av ERAS med fokus på patientdelaktighet, dessa har främst tydliggjort 

vikten av preoperativ information samt studerat patienters upplevelse av den postoperativa 

vården som helhet. Utifrån klinisk erfarenhet och befintlig forskning verkar patientens 

delaktighet, främst i den postoperativa vården, vara betydelsefull då denne har ett stort ansvar 

i sin egen vård. För att utveckla omvårdnaden postoperativt i ERAS och bland annat förbättra 

tidig mobilisering och tidigt nutritionsintag behöver de faktorer som påverkar 

patientdelaktigheten identifieras. Det är därför av intresse att studera patienternas erfarenheter 

av ERAS i den postoperativa vården. 

 

 

Syfte 

Att beskriva patienternas erfarenheter av den postoperativa vården efter genomgången 

kolorektalkirurgi enligt ”Enhanced Recovery After Surgery” med fokus på patientdelaktighet. 
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METOD 

Design 

Studien har en kvalitativ deskriptiv design med induktiv ansats och baseras på individuella 

intervjuer. Denna metod används inom omvårdnadsforskning när personers individuella 

erfarenheter vill studeras djupare utifrån ett specifikt sammanhang (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2014).  En induktiv ansats utgår från innehållet i intervjutexten 

(Danielson, 2012a). Det teoretiska ramverket FoC (Kitson et al., 2013) har använts som ett 

underlag till intervjuguiden men kommer även att diskuteras i resultatdiskussionen. 

 

 

Urval 

Totalt tillfrågades 13 deltagare, av dessa tackade tio deltagare (män n= 3; kvinnor n=7) ja till 

intervju. Deltagarna var mellan 67 och 82 år (medelålder 77 år, medianålder 78 år). 

Deltagarna bodde både i stadskärna och glesbygd, hälften levde ensamma och hälften var 

sambo eller gifta. Inklusionskriterier var patienter i vuxen ålder som genomgått 

kolorektalkirurgi utifrån ERAS-konceptet och varit inlagda på kirurgisk vårdavdelning. 

Exklusionskriterier var patienter med nedsatt kognitiv förmåga eller patienter som inte var 

svensktalande. 

 

 

Kontext 

Deltagarna har alla vårdats på en kirurgisk vårdavdelning för patienter med sjukdomar i mag-

tarmkanalen, där både elektiv och akut kirurgi bedrivs. På avdelningen finns 22 vårdplatser, 

två till fyra patienter opereras varje vecka utifrån konceptet ERAS.  Patientens vårdprocess 

startar med att en remiss skickas från vårdcentralen för koloskopiundersökning på 

endoskopimottagningen. Om tumör verifierats får patienten information av endoskopisten om 

den misstänkta tumören och att biopsi har tagits. I samband med detta besök får patienten 

också en individuell skriftlig vårdplan som bland annat innehåller tidsplanering för 

kommande undersökningar och behandlingar samt hur uppföljningen är utformad. Därefter 

dröjer det cirka en vecka tills patienten blir kallad till kirurgmottagningen, där får patienten 

information om biopsisvaret och om planerad operation. Patienten informeras både skriftligt 

och muntligt om ERAS av både kirurgen och kontaktsjuksköterskan. Kontaktsjuksköterskan 

går igenom den loggbok som patienten får på avdelningen. Loggboken är patientens egen 

”checklista” över de standardiserade mål som patienten förväntas uppnå varje dag 
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postoperativt på vårdavdelningen. Det innebär att patienten bland annat ska äta, dricka minst 

två liter, varav tre näringsdrycker, samt vara mobiliserad sex till åtta timmar varje dag. 

Inskrivning sker på inskrivningsmottagningen samma dag som patienten får beskedet 

alternativt någon dag före operation, därefter kommer patienten oftast operationsdagens 

morgon till inskrivningsmottagningen på sjukhuset där patienten får hjälp med de sista 

förberedelserna innan han eller hon skjutsas till operation av sjuksköterska. Patienterna 

erhåller under operation epiduralkateter som smärtbehandling och urinkateter, som båda 

avvecklas dag tre alternativt dag fem beroende på vilken kirurgi patienten genomgår. 

Vårdtiden planeras vara fyra till sex dagar (Lokala riktlinjer, 2015). 

 

 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade individuella intervjuer genomfördes. En intervjuguide (bilaga 1) användes 

som stöd vid intervjuerna. Intervjuguiden utformades utifrån syftet, faktorer i ERAS 

(Steenhagen, 2016) och det teoretiska ramverket (Kitson et al., 2013). Intervjuguiden bestod 

av öppna frågor där deltagarna fick börja med att berätta om hur det kändes att komma till 

vårdavdelningen efter operation. Därefter berörde frågorna erfarenheter av den postoperativa 

vården på vårdavdelningen med fokus på ERAS-konceptet. Frågorna innefattade bland annat 

erfarenheter om hur det var att börja äta och dricka samt hur mobiliseringen fungerade direkt 

efter operation, vilka erfarenheter deltagarna hade av loggboken och möjligheten för 

deltagarna att vara delaktiga i sin vård. Följdfrågor användes ibland för att få ytterligare djup i 

svaren (Danielson, 2012a). Enligt Danielson (2012a) är antalet frågor lämpligt antal för vald 

datainsamlingsmetod och en intervjuguide stramar upp intervjun samt styr den i rätt riktning 

mot det väsentliga för syftet inom den tidsram som är angiven.  

 

 

Tillvägagångssätt 

Verksamhetschef tillfrågades och skriftligt godkännande för genomförande av studien 

inhämtades (bilaga 2). Lämpliga deltagare identifierades med hjälp av kontaktsjuksköterskan 

för aktuell patientgrupp. Dessa deltagare rekryterades genom att informationsbrev (bilaga 3) 

skickades hem till de som redan genomgått operation alternativt delades ut av 

kontaktsjuksköterskan vid inskrivningssamtalet, för de som ännu inte hade genomgått 

operation. Därefter kontaktades tilltänkta deltagare på telefon några dagar efter att de fått 

informationsbrevet för att muntligen informeras samt tillfrågas om samtycke till deltagande, 
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skriftligt godkännande inhämtades före intervjun startade. Tid för intervju i relation till tid 

efter operation varierade mellan sex dagar och fyra månader. Intervjuerna delades upp mellan 

författarna som genomförde fem intervjuer var. Sju av intervjuerna ägde rum hemma hos 

deltagarna och tre intervjuer utfördes i enskilt samtalsrum på sjukhuset, utifrån enskild 

deltagares önskemål. Författarna började med att presentera sig själva följt av en presentation 

av syftet med studien. Därefter fick deltagarna presentera sig med namn, kön, ålder och 

familjesituation. Alla frågor i intervjuguiden besvarades men i olika ordning beroende på hur 

intervjun fortskred. Intervjuerna avslutades med en sammanfattning av vad intervjun hade 

handlat om och deltagaren fick möjlighet till att ytterligare komplettera sin berättelse. En 

provintervju genomfördes innan datainsamlingen påbörjades där intervjuguiden reviderades 

och diskuterades tillsammans med handledaren, detta enligt rekommendation av Danielson 

(2012a). Nio intervjuer spelades in i sin helhet och varade mellan 15 och 45 minuter. En 

deltagare avböjde inspelning, denna intervju skrevs istället ned på dator så ordagrant som 

möjligt.  

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Informationsbrev till tilltänkta deltagare utformades i enlighet med Lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor (SFS 2003:460) avseende vilken information som är viktig att 

delge deltagare.  Enligt samma lag behövde inte ett etiskt prövningstillstånd sökas då studien 

utfördes inom ramen för högskoleutbildning. Godkännande från verksamhetschef inhämtades 

(bilaga 2). I enlighet med Codex (2016) informerades deltagarna om att deras uppgifter skulle 

komma att hanteras konfidentiellt då intervjuerna avidentifierades samt garanterades att 

materialet skulle förstöras efter att examensarbetet blivit godkänt. Deltagarna informerades 

om att deltagandet var frivilligt och rätten till att när som helst avbryta sin medverkan. Enligt 

ICN´s etiska kod för sjuksköterskor (2014) har sjuksköterskan huvudansvaret för att utarbeta 

och tillämpa riktlinjer som främjar omvårdnaden. Syftet med denna studie var att ta vara på 

patienternas erfarenheter och på så sätt finna områden att förbättra i den postoperativa vården. 

Inga deltagare utsattes för någon hälsorisk genom att delta i studien. Nytta och risker med 

deltagande i studien diskuterades av författarna emellan. En risk skulle enligt Kjellström 

(2012) kunnat vara att deltagare hamnat i beroendeställning då de tillfrågades före 

operationen och att det då kunde kännas som ett tvång att delta. En annan aspekt var att 

författarna arbetar på den aktuella avdelningen där deltagarna vårdades vilket skulle ha kunnat 

medföra att deltagarna återigen hamnat i beroendeställning. Detta har författarna haft i åtanke 
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och därmed inte arbetat med aktuell patientgrupp. Nyttan med studien anser författarna ha 

övervägt riskerna. 

 

 

Bearbetning och analys 

Intervjuerna analyserades med manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 

(2004). Innehållsanalys består av en rad olika metoder och har en lång historia inom 

forskning. Innehållsanalys började användas i Skandinavien redan på 1700-talet. I USA 

började den användas i början på 1900-talet och då som en analytisk metod både inom 

kvantitativ- och kvalitativ metod. Senare främst inom kvantitativ forskning där text kodades i 

olika kategorier och därefter beskrevs utifrån beskrivande statistik. Först senare har 

innehållsanalys utvecklats till att bli en populär och välanvänd analysmetod inom kvalitativ 

omvårdnadsforskning där metoden används för att framhäva det specifika innehållet i texten 

och tydliggöra dess sammanhang (Hsieh & Shannon, 2005). Samma författare menar att just 

kvalitativ innehållsanalys är att föredra vid semisstrukturerade intervjustudier där innehållet i 

texten ämnas studeras. Enligt Graneheim och Lundman (2004) beskriver manifest kvalitativ 

innehållsanalys insamlat material textnära utan djupare tolkning. Tekniken är avsedd för 

omvårdnadsforskning och anses därmed vara tillämpbar för examensarbetet. Analysen 

genomfördes i följande steg: Den transkriberade texten lästes flera gånger för att författarna 

skulle få en känsla för helheten. En tabell utformades i ett Worddokument där alla avkodade 

intervjuer kopierades in och kodades, där varje intervju fick en egen färg. Därefter delades 

texten för respektive intervju in i meningsenheter, där ord eller meningar som relaterade till 

varandra utifrån studiens syfte bildade en meningsenhet. Meningsenheterna kondenserades 

därefter ner till kortare meningar där kärnan av innehållet behölls. Varje kondenserad 

meningsenhet kodades, koderna diskuterades därefter gemensamt mellan författarna för att 

urskilja mönster tills koncensus uppnåddes. Avslutningsvis i analysprocessen grupperades 

dessa in i kategorier och underkategorier. Ett exempel på innehållsanalysens tillvägagångssätt 

presenteras i tabell 1. En översikt av kategorier och underkategorier presenteras i tabell 2. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad 

menigsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Nejdå, det var 

väl de där vad 

heter de... 

energidryckerna 

där va… dom 

var lite mäktiga 

att få i sig… 

Dom var lite 

tjock på nåt 

vis… för såna 

skulle man ju 

dricka var det 

två eller tre om 

dan… Jag 

tvingade väl i 

mig dom. 

 

Upplevde 

näringsdryckerna 

som lite svåra att 

få i sig, att de 

var mäktiga. 

Men tvingade 

sig att dricka 

dem. 

 

Tvingade i sig 

näringsdrycker 

 

Näringsdrycker 

ett nödvändigt 

ont 

Tvingad att äta 

trots illamående 

Jaa… hur 

kändes det… jag 

spydde… ja det 

var ingen 

dramatik alls 

utan jag mådde 

lite dåligt… 

 

Mådde illa och 

spydde efter 

operationen. 

 

Illamående och 

kräktes vid 

ankomst 

 

Illamående och 

bristande aptit 

vanligt 

förekommande 

efter operation 

 

 

Och ringde man 

på klockan då 

var de där 

direkt, och 

hjälpte mig ur 

sängen, det var 

ju svårt från 

början. 

Fick hjälp direkt 

när han kallade 

på den. T.ex. Att 

ta sig ur sängen 

den första tiden. 

 

Fick hjälp direkt 

 

Att få hjälp med 

smärtlindring 

och stöd vid 

mobilisering 

 

Goda relationer 

främjar 

återhämtning 

Jag tyckte det 

var bra allihop. 

Personalen var 

så snabb att 

hjälpa till, de 

frågade hur det 

var.  

 

Upplevde 

personalen som 

hjälpsam. 

 

Hjälpsam 

personal 

 

Betydelsen av 

stöttande 

personal 
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RESULTAT 

I analysen framkom tre kategorier: ”Att ha tillgång till information är avgörande för att 

känna sig delaktig”, ”En god relation till vårdpersonalen främjar återhämtning” och ”Att 

känna sig tvingad att äta trots illamående”. Kategorierna presenteras med tillhörande 

underkategorier (n=8) i tabell 2 samt i löpande text. Resultatet belyser vikten av information 

och hur relationen mellan vårdpersonal och patient påverkar patientens återhämtning efter 

operation, men även hur bland annat illamående och smärta hindrar nutritionsintag och 

mobilisering. 

 

Tabell 2. Kategorier och subkategorier 

Kategori Underkategori 

Att ha tillgång till information är 

avgörande för att känna sig delaktig 

 Välinformerad före operation 

 Loggbokens otydlighet 

 Förståelse för konceptet leder till 

delaktighet och eget ansvar 

En god relation till vårdpersonalen 

främjar återhämtning 

 Att få hjälp med smärtlindring och 

stöd vid mobilisering 

 Betydelsen av stöttande personal 

 Den sociala samvarons betydelse 

Att känna sig tvingad att äta trots 

illamående 

 Illamående och bristande aptit vanligt 

förekommande efter operation 

 Näringsdrycker ett nödvändigt ont 

 

 

Att ha tillgång till information är avgörande för att känna sig delaktig  

Kategorin innehåller tre underkategorier; ”Välinformerad före operation”, ”Loggbokens 

otydlighet” och ”Förståelse för konceptet leder till delaktighet och eget ansvar” som alla 

visar på informationens betydelse för patientdelaktighet. 

 

 

Välinformerad före operation 

Personerna som deltagit i studien ansåg sig ha fått bra information vid inskrivning före 

operation och verkar ha förstått huvudsatserna i den postoperativa vården, tidig och frekvent 
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mobilisering samt tidigt intag av mat och dryck. De hade fått bra genomgång av läkare kring 

ingreppet och god kontakt med kontaktsjuksköterska som agerade som samordnare och fanns 

tillgänglig på telefon för eventuella frågor. Informationen de fick var både skriftlig och 

muntlig. 

 

”Jag fick ett blad där det stod lite målsättningar, det kanske ingick i det där 

projektet, att man skulle vara uppe, vad var det, sex timmar eller åtta timmar, 

jag minns inte, ett antal timmar, gärna att man åtminstone skulle sitta uppe och 

gå, den typen av information fanns skriftligt” 

(Man 77 år) 

 

Resultatet visade också att flera personer endast var informerade om att de skulle vara uppe 

och gå samt att komma igång att äta så snabbt som möjligt, de hade inte fått förklarat för sig 

vilka de specifika målen var. Endast en person nämnde att hon fått informationen upprepad 

vid ankomst till vårdavdelningen. 

 

”Jag fick intrycket av att man snabbt ville att man skulle komma i gång. Det 

var den information jag fick. Att man skulle äta vad de anbefallde, att man 

skulle röra på sig mycket och vara uppe mycket.”(Kvinna 75 år) 

 

 

Loggbokens otydlighet 

Det fanns en stor variation och osäkerhet kring loggbokens funktion. Några av de intervjuade 

personerna hade inte använt loggboken alls, någon visste inte om att den fanns, någon förstod 

inte syftet och någon hade glömt bort den. En person kom inte ihåg om hon hade använt den 

och en annan hade använt loggboken på uppmaning av personalen men tyckte att den var lite 

nedslående att fylla i eftersom hon inte gillade näringsdryckerna som serverades. Hälften av 

de intervjuade personerna hade använt loggboken och tyckte alla att den var lätt att använda. 

En person som hade följt konceptet väl beskrev att den hade påmint henne om näringsintag 

och aktivitet; 

 

”Den tyckte jag bara var bra för då kom jag ju ihåg själv litegrann och till att 

jag gjorde det jag skulle.” (Kvinna 71 år) 
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Förståelse för konceptet leder till delaktighet och eget ansvar 

Begreppet delaktighet förklarades under intervjuerna utifrån möjligheten att ha fått ställa 

frågor och om personerna hade upplevt att det funnits en tydlig plan för vårdtiden. De ansåg 

att de hade fått sina frågor besvarade och att de fått möjlighet att föra fram sina synpunkter 

under vårdtiden. Den personliga whiteboardtavlan som hängde vid varje säng ansågs också 

bidra till delaktighet genom att fungera som en påminnelse om vad som var planerat för 

dagen. Ingen av de intervjuade uttryckte något behov av ytterligare delaktighet. En person 

beskrev att delaktigheten under vårdtiden underlättade återhämtningen efter operation; 

 

”Ja de gav mig det jag behövde, de pratade med mig och jag pratade med dem 

och hade jag frågor om hur jag skulle bete mig så fick jag svar och jag blev 

informerad och tycker jag fick veta vad de skulle göra” (Kvinna 71 år) 

 

Merparten av personerna uttryckte en förståelse för målens innebörd och att de var till för att 

underlätta återhämtning efter operation. Den korta vårdtiden var motiverande. Personerna 

ansåg att de gjort vad de kunnat utifrån sin förmåga och vissa orkade kämpa mer än andra. 

Några gick till exempel till matsalen självmant, andra gjorde det inte om de inte blev 

tillfrågade eller följda dit av personalen, medan några valde att stanna på rummet ändå. 

Hindrande faktorer kunde till exempel vara trötthet, illamående och smärta. En kvinna som 

hade drabbats av komplikationer under operation påverkades av smärta första tiden 

postoperativt och beskrev sin upplevelse av den första tiden efter operation, att hon tog ansvar 

genom att gå till matsalen när hon orkade, lät kroppen och orken styra aktivitetsnivå; 

 

”Men... sen låg jag mycket på sängen, jag försökte väl gå den där rundan 

någon gång då och då. Och så gick jag ut i matsalen ibland, när jag kände för 

det. Annars åt jag inne på rummet.” (Kvinna, 82 år) 

 

Flera personer var säkra på att deras förutsättningar före operation starkt bidrog till att de 

återhämtade sig snabbt och utan komplikationer. Dessa personer var fysiskt starka före 

operation och förstod vikten av att komma igång. En man hade intensifierat sin träning före 

operation för att vara i så bra skick som möjligt inför operationen och tog sitt ansvar redan 

från start; 
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”Jag mådde aldrig dåligt alls, utan jag var ju uppe redan första dagen så var 

jag ju uppe minst den tid som man hade satt som mål, var det fem, sex timmar, 

det var jag uppe, och jag hade inga större problem, i och med att jag, jag har 

alltid haft hyfsad kondition, men när jag fick beskedet att jag var sjuk så 

intensifierade jag promenaderna, jag gick timvis varje dag, så jag hade väldigt 

bra kondition. Det tror jag var väldigt bra när jag hade opererats.”  

(Man 75 år) 

 

 

En god relation till vårdpersonalen främjar återhämtning  

Kategorin innehåller tre underkategorier; ”Att få hjälp med smärtlindring och stöd vid 

mobilisering”, ”Betydelsen av stöttande personal” och ”Den sociala samvarons betydelse”. 

Den första tiden efter operation har i olika grad präglats av smärta, illamående och trötthet. 

Dessa faktorer har på olika sätt inverkat på personernas förmåga till återhämtning. 

Personalens stöd ansågs vara av stor betydelse. 

 

 

Att få hjälp med smärtlindring och stöd vid mobilisering 

De flesta personerna tyckte sig må väl vid ankomst till avdelningen vilket ofta skedde sent på 

kvällen, trots det tyckte majoriteten att det gick bra att mobilisera samma kväll. För vissa 

personer bidrog olika fysiska komplikationer till att tidig mobilisering första dygnet inte 

kunde genomföras, smärta var den starkast bidragande orsaken. En person fick hjälp av 

sjukgymnast för att starta upp mobilisering. Andra personer behövde stöttas för att ta sig i och 

ur sängen men också pushas av vårdpersonalen för att orka försöka.  

 

”Men så kom det en gymnast som tala om för mig hur jag skulle göra, ligga på 

sidan och ta med armbågen och komma upp, och det var ju jättebra.”  

(Kvinna 82 år) 

 

Att anpassa miljön i rummet till individens behov främjade också mobilisering, till exempel 

att ställa fåtöljen bredvid sängen eller flytta sängen mot fönsterplats där även fåtöljer fanns, 

ansågs betydelsefullt för de personer som inte orkade gå så långt. En man hade stora problem 

med smärta när han kom till avdelningen från uppvakningen och tog sig inte upp ur sängen 
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den kvällen. Därefter ansåg han att det blev bättre och att han fick god hjälp med att justera 

sin smärtlindring; 

 

”Ja, det var ju smärtsamt var det ju, fast jag hade ju fått inopererat sån där 

bedövnings, en sådan där slang bak i ryggen bland annat åh… jag vet inte hur 

det kändes egentligen... jag var väl fullt koncentrerad på att ha ont 

egentligen… de var ju jäkligt duktiga så de höjde ju och sänkte det där efter 

behov så… inga problem…” (Man 67 år) 

 

 

Betydelsen av stöttande personal 

Alla personer ansåg sig ha blivit mycket väl bemötta på vårdavdelningen vilket bidrog till en 

positiv känsla. Att ha personal runt sig som stöttade och pushade i alla lägen uppskattades.  

Personerna kände sig bekräftade vilket uppmuntrade dem att fortsätta kämpa. Även de 

personer som inte ansett sig vara i behov av hjälp, som tagit initiativ själva, upplevde sig 

sedda vid bland annat promenader i korridoren, vilket uppskattades mycket. För de som inte 

orkade ta initiativ till aktivitet självständigt var det viktigt för att komma framåt i 

återhämtningen.  Personalen ansågs kunnig och lyhörd med ett enormt tålamod och kom på en 

gång när hjälp påkallades.  

 

”Ja de puffade för det hela tiden, att se till att du kommer upp, och det gjorde 

jag ju också men de påminde ju också att gå upp nu och gå bort dit och äta och 

upp och rör på dig. Men det gjorde jag ju också så jag tror inte att de behövde 

puffa så mycket. De såg ju att jag var uppe. Men visst de var ju medvetna, om 

man låg där för länge så sa de ju till. Så de jobbade ju för det här.”  

(Man 75 år) 

 

 

Den sociala samvarons betydelse 

Den sociala samvaron ansågs också påverka mobilisering, både positivt och negativt. Någon 

uppskattade kontakten med både andra patienter men också personalen vilket bidrog till en 

vilja att gå till dagrummet och äta medan någon annan istället hämmades av det sociala 

samspelet då hon ansåg att andra patienter mest klagade och att hon inte ville delta i dessa 

diskussioner, därför stannade hon på rummet. 
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”Också började man på bli bekant med en del patienter där, som i matsalen 

där och… liksom... de som jobbade där också… så då blev det ju lite trevligare 

när man hade någon att prata med...” (Kvinna 82 år) 

 

 

Tvingad att äta trots illamående 

Kategorin innehåller två underkategorier; ”Illamående och bristande aptit vanligt 

förekommande efter operation” samt ”Näringsdrycker ett nödvändigt ont”. Att uppleva 

illamående efter operation var vanligt förekommande och nästan alla personer som deltog i 

studien hade kämpat med illamående någon gång under vårdtiden. 

 

 

Illamående och bristande aptit vanligt förekommande efter operation 

Ett fåtal personer kunde äta och dricka utan problem vårdförloppet igenom men de allra flesta 

kämpade för att få i sig maten och uppfylla de mål som ställts, få personer trodde sig ha klarat 

uppgiften fullständigt. Några kvinnor upplevde illamående direkt efter operation som var 

svårt att bli av med även dagarna efter, för dessa gick det bättre att äta flytande kost till dess 

att illamåendet gått över. För andra påverkades aptiten negativt av att de inte tyckte om 

sjukhusmaten eller av att de upplevde att personalen försökte påtvinga dem mat eller 

näringsdryck trots att de inte ville ha. För vissa gick det bra att äta till en början men de 

drabbades därefter av bakslag då magen ännu inte kommit igång, vilket resulterade i 

kräkningar i ett eller flera dygn. Att erbjudas alternativ kost ansågs vara ett sätt att främja 

aptiten men samtidigt tyckte någon att det inte spelade någon roll vad som erbjöds när aptiten 

var obefintlig. Nämnvärt är att ingen person ansåg sig ha fått hjälp med att lindra illamåendet. 

 

”Ja, och hon tyckte att, sa drick upp det där nu för du vet att det kommer två 

eller tre till såna här flaskor till… och då… tappar man aptiten…” 

(Kvinna 82 år) 
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”Jag mådde väldigt bra första dygnen. Jag kunde äta och jag var uppe och 

rörde mig de två första dygnen, då var jag väldigt duktig. Men då hade inte 

magen kommit i gång så då började jag och må illa. Så då hade jag en hel natt 

när jag inte gjorde något annat än spydde… och sen var jag spysjuk i två 

dagar efteråt innan jag liksom kunde börja på att äta lite. Sen märkte jag lite 

undan för undan att det gick bra.” (Kvinna 83 år) 

 

 

Näringsdrycker ett nödvändigt ont 

I och med den sena ankomsten till avdelningen på operationskvällen upplevde de flesta 

personerna att det varit svårt att hinna med att dricka två näringsdrycker, som var målet enligt 

ERAS-konceptet. Endast ett fåtal personer tyckte det gått bra att dricka näringsdrycker och de 

såg dessa som ett bra substitut när det inte hade fungerat att äta fast föda på grund av 

illamående. Övriga personer hade alla haft problem med att dricka dem, några personer tyckte 

de gick bra att dricka till en början men att de därefter framkallade ytterligare illamående av 

bara tanken på att dricka dem. 

 

”Jaa, det gick bra första flaskorna de där… men sen, de växte i halsen” 

(Kvinna 82 år) 

 

”Ja det gick bra utom de där näringsdryckerna, det var något otroligt, jag ville 

ju inte ha den, de gjorde ju allt, en gång kom de med ett sugrör för att det 

skulle bli lite festligare. En gång sa jag högt, men nu får ni ta hit en spypåse.” 

(Kvinna 78 år) 

 

”Jag fick någon näringsdryck de första dygnen, den var jättebra, den gick att 

dricka men sen gick det inte alls. Sedan var det spymedel.” (Kvinna 83 år) 

 

 

DISKUSSION 

Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av den postoperativa vården efter 

kolorektalkirurgi enligt ERAS med fokus på patientdelaktighet. Resultatet visar att god 

information är avgörande för patientdelaktighet. Personerna ansåg sig vara välinformerade 

före operation och tyckte att de fått förståelse för konceptet, dock upplevdes loggbokens 
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funktion vara otydlig. Alla personer var nöjda med tiden på vårdavdelningen och resultatet 

visade att relationen mellan patient och vårdpersonal hade stor betydelse för återhämtningen 

postoperativt. Att upprätthålla god nutrition postoperativt var dock en utmaning då många 

personer upplevde illamående och hade svårt att äta samt dricka näringsdrycker. 

 

 

Resultatdiskussion 

Många personer i studien ansåg sig ha förstått ERAS-konceptet och tyckte att de varit 

delaktiga utefter individuell förmåga. De tyckte att de hade fått bra information före operation 

och att det fanns en tydlig plan för vården.  Detta anses vara viktigt enligt flera tidigare studier 

(Aasa et al., 2013; Larsson et al., 2011a). Endast en person uppgav att hon hade fått 

information upprepad på avdelningen. Detta återfinns i Aasa et al., (2013) studie som beskrev 

hur patienterna upplevde att informationen som de fått preoperativt inte följdes upp på 

vårdavdelningen, vilket påverkade förståelsen för konceptet och därigenom följsamheten 

negativt. Detta förstärks av Lyon (2014) som menar att informationen som gavs preoperativt 

oftast hade glömts bort när patienten kom till vårdavdelningen. Endast hälften av personerna i 

vår studie hade använt loggboken vilket tyder på att funktionen var otydlig och att 

informationen om syftet med den behöver förbättras. Loggbokens utförande skulle också 

kunna utvecklas för att tydligare verka som en påminnelse om målen för nutritionsintag och 

mobilisering. Detta i enlighet med Aasa et al., (2013) som tydliggör vikten av skriftlig 

information under hela vårdtiden. Att som patient vara välinformerad före operation bidrar till 

delaktighet vilket i sin tur skapar förutsättningar för goda resultat postoperativt (Thorn et al., 

2016). Flera personer i studien ansåg sig vara väl förberedda både fysiskt och psykiskt samt 

motiverade inför operationen. Dessa personer hade återhämtat sig snabbt och hade god 

följsamhet postoperativt och ansåg själva att det goda utgångsläget varit den bidragande 

orsaken. 

 

Enligt tidigare studie kunde patienterna uppleva ERAS som ett tvång när den fysiska orken 

inte var tillräcklig. De kände sig ensamma när de förväntades klara det mesta själva och hade 

önskat personalens stöd (Norlyk & Harder, 2009). I vår studie kände sig personerna däremot 

väl omhändertagna och stöttade genom hela vårdtiden, oavsett om de själva bett om hjälp eller 

inte. Trots detta visades att en del personer inte orkade mobilisera och följa målen för 

nutritionsintag fullständigt.  Fysisk svaghet, trötthet, smärta och illamående var orsaker till att 

målen ibland ändå upplevdes betungande. Särskilt på operationsdagen verkar personalens stöd 
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ha varit extra viktigt då patienten var som mest trött och tagen. Avsaknad av mobilisering på 

operationsdagen har i andra studier visat sig resultera i förlängd sjukhusvistelse och 

därigenom ökade samhällskostnader (Pedziawatr et al. 2016; Smart et al., 2012). Lithner et al. 

(2014) menar att personer med nedsatt fysisk förmåga före operation hade förstått den givna 

informationen sämre och Lyon (2014) beskriver hur personers bakgrund, personlighet och 

fysiska utgångsläge påverkade förmågan att följa ERAS. Genom att tidigt identifiera patienter 

med nedsatt förmåga att aktivt delta i sin återhämtning, kan åtgärder sättas in för att underlätta 

mobilisering och näringsintag. Ett försvagat fysiskt utgångsläge verkar ha betydelse 

postoperativt och bör därför kunna vara en indikator för ökade insatser från vårdpersonalen. 

Specialistsjuksköterskan inom kirurgisk vård har kunskapen att identifiera personens 

förmågor och resurser och kan planera omvårdnadsarbetet utifrån dennes individuella behov. 

Genom att instruera och motivera berörda professioner till att arbeta mot ett personcentrerat 

förhållningssätt möjliggörs en välfungerande vårdrelation som kan stödja patienten under alla 

faser i den kirurgiska vården (NFSK, 2014). Ramverket tydliggör de fundamentala delarna i 

omvårdnad vilket skapar förståelse för komplexiteten i den vårdande relationen (Kitson et al., 

2013). En god relation som bygger på respekt för individen minskar patientens upplevelse av 

utsatthet. När patienten fick god information, fick svar på sina frågor, när omvårdnaden 

utfördes på ett kunnigt och avslappnat sätt med respekt för individen, skapades en känsla av 

trygghet och tillhörighet (Laird, McCance, McCormack och Gribben, 2015). Sundler, Råberus 

och Holmström (2017) menar att god kommunikativ kompetens behövs för att kunna lyssna in 

patientens upplevelser vilket är betydelsefullt för patientens delaktighet och 

medbestämmande.  Dessutom kan god kommunikation också förmedla trygghet och empati. 

Dessa egenskaper har även i tidigare studier beskrivits som viktiga för att kunna stötta 

patienten att nå uppsatta mål (Norlyk & Harder, 2009; Larsson et al., 2011b). Alla personer i 

vår studie hade positiva upplevelser av kontakten med vårdpersonalen och upplevde att de fått 

svar på sina frågor, sina omvårdnadsbehov tillgodosedda och blivit bemötta med respekt. 

Resultatet tyder på att det fanns en god värdegrund för omvårdnad hos personalen som enligt 

Svensk sjuksköterskeförening (2016) består av ett gemensamt förhållningssätt som grundar 

sig på etiska värderingar. Med en gemensam värdegrund ökar förutsättningarna för en 

kvalitativ vård där den etiska medvetenheten hjälper oss att uppmärksamma situationer där 

grundläggande värden hotas.  

 

Att slippa illamående är en viktig aspekt postoperativt (Hughes et al., 2015) och en tidigare 

studie har visat att knappt hälften av patienterna som kräktes postoperativt hade en 
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narkosinducerad orsak (Barclay, Zhu & Tacey, 2015). Resultatet visade att de flesta personer 

någon gång under vårdtiden hade besvärats av illamående och att detta i många fall hade stor 

inverkan på graden av mobilisering och nutritionsintag. En del personer beskrev ett kraftigt 

illamående de första dagarna som sedan avtog och andra drabbades efter några dagar av 

bakslag med paralytiskt ileus samt illamående och kräkningar. Steenhagen (2016) menar att 

postoperativt illamående är vanligt förekommande men också en av de viktigaste orsakerna 

till försenat nutritionsintag. Tillsammans med postoperativ kräkning resulterar detta ofta i en 

förlängd vårdtid (Barclay et al., 2015). I vår studie var majoriteten av deltagarna kvinnor, 

vilka enligt Steenhagen (2016) har ökad risk för att drabbas av postoperativt illamående. Detta 

är intressant eftersom alla kvinnor i vår studie beskrev illamående någon gång under 

vårdtiden. Steenhagen (2016) förespråkar att ERAS-konceptet ska innefatta riktlinjer för att 

varje patient ska erhålla personligt anpassat illamåendeprofylax inför operation, för att i 

möjligaste mån undvika det postoperativa illamåendet. Personerna upplevde också försämrad 

matlust oavsett illamående eller inte och hade även på grund av detta fått kämpa med att nå 

målen för nutritionsintag. Flera personer var missnöjda med sjukhusmaten men framförallt 

näringsdryckerna som flera personer hade känt sig tvingade att dricka. Det fanns också 

önskemål om att ha kunnat få välja maträtt. Detta resultat stämmer med en tidigare studie från 

Storbritannien där patienterna också upplevde näringsdryckerna som osmakliga. I den studien 

hade patienterna erbjudits alternativ kost vilket uppskattades och underlättade 

nutritionsintaget (Short et al., 2015).  Detta resonemang är också i enlighet med våra kliniska 

erfarenheter. Ett alternativt mellanmål med likartat näringsinnehåll som näringsdryckerna 

skulle behöva tas fram samt möjligheten att kunna erbjuda patienterna måltidsalternativ. 

 

Resultatet visade att ERAS bidrog till positiva erfarenheter och patientdelaktighet i den 

postoperativa vården, vilket är viktigt ur ett etiskt perspektiv. Patientens vetskap om den korta 

vårdtiden har i flera studier verkat som en sporre men kan också leda till ökad oro och känsla 

av ensamhet då kraven ibland känns övermäktiga (Bernard & Foss, 2014; Norlyk och Harder, 

2009). Sjuksköterskan måste vara lyhörd för patientens känslor och rätt till självbestämmande 

(ICN´s etiska kod för sjuksköterskor, 2014) då konceptets följsamhet mäts via ett 

kvalitetsregister, (Troeng, 2009) vilket skulle kunna bidra till att patienten pushas för hårt för 

att nå uppsatta mål. Sjuksköterskans uppgift är att höja den etiska medvetenheten hos 

medarbetare och skapa en god vårdmiljö där patienten vågar uttrycka sina behov (ICN´s 

etiska kod för sjuksköterskor, 2014) även om det betyder att konceptet inte följs exemplariskt 

måste individens behov trots allt alltid vara i fokus (NFSK, 2014). Resultatet tyder på att 
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denna medvetenhet fanns hos personalen men trots detta är det fortsatt viktigt att prata om då 

omsättningen bland medarbetare är stor. Att personerna i studien var nöjda med vården 

stämmer överens med SVF´s enkätundersökning som visade att patienterna kände sig 

delaktiga och välinformerade avseende vård och behandling (Regionala cancercentrum i 

samverkan, 2016). En bidragande orsak till detta kan vara att vården för dessa patientgrupper 

just är utformad med tydliga riktlinjer och en tydlig vårdplan för patienten. 

Kontaktsjuksköterskan skapar tidigt i förloppet en relation till patienten som bidrar till 

trygghet och kontinuitet. Vilket i sin tur skapar förutsättningar för att arbeta utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt där helhetssynen på patienten utifrån FoC kan användas vid 

utformning av en anpassad, individuell vårdplan som följer patienten genom vårdförloppet 

(Kitson et al., 2013). Kliniska erfarenheter visar på ett behov av tydligare vårdplaner för andra 

patientgrupper som inte vårdas enligt standardiserade vårdförlopp, där brist på kontinuitet och 

struktur i vården resulterar i att patienter men även vårdpersonal känner sig frustrerade över 

utdragna processer, som bidrar till onödigt lidande och ovisshet för patienten. Myndigheten 

för vård och omsorgsanalys (2017) menar att patientens ställning fortfarande är svag inom 

hälso- och sjukvården. Detta kan antas främst innefatta patientgrupper där det inte finns 

standardiserade vårdförlopp. Bristande och otillräcklig information skapar osäkerhet hos 

patienten och är fortfarande ett problem (Sundler et al., 2017). Hälsa är en mänsklig rättighet 

som bland annat beskrivs utifrån rätten till tillgänglig vård för alla och god vårdkvalitet 

(Office of the High Commissioner for Human Rights, 2000). Att exempelvis ha tillgång till 

information, att få en fast vårdkontakt och medicinsk bedömning inom rimlig tid är delar som 

behöver förbättras (Vårdanalys, 2017) för dessa patientgrupper. Genom att arbeta mer 

personcentrerat förstärks patientens ställning men för att uppnå detta krävs kunskap och 

förutsättningar både på mikro- (klinik, avdelning), makro- (landsting, region) och meso-nivå 

(nationell). Kontextens betydelse är viktig och kräver ett ledarskap, en kultur och tillräckliga 

resurser i organisationen för att göra detta möjligt (Kitson et al., 2013). Samma författare 

tydliggör genom FoC vilka frågor som patienter och sjuksköterskor behöver ställa till chefer 

och ledare inom hälso- och sjukvården för att öka fokus mot en mer personcentrerad vård. Det 

ger också konkreta verktyg till utbildare, chefer och politiker för hur ett personcentrerat 

förhållningssätt kan implementeras i verksamheten genom olika handlingsplaner och kan 

därmed utgöra en bra grund för en sådan omställning. 
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Metoddiskussion 

Inom kvalitativ forskning är det övergripande målet att uppnå trovärdighet. Trovärdighet kan 

uppnås genom att övertyga läsaren om att uppgifterna som framkommit vid datainsamling har 

tolkats regelrätt och att det resultat som presenteras är rimligt (Whittemore, Chase & Mandle, 

2001). För att bedöma resultatets trovärdighet används begreppen tillförlitlighet, giltighet och 

överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Författarna var väl bekanta med den situation och kontext som har studerats vilket kan 

påverka studiens tillförlitlighet, detta genom att förförståelsen kan ha påverkat 

analysprocessen.  Förförståelsen innefattar kunskap och erfarenhet av kliniskt arbete med den 

specifika patientgruppen under flera år. Enligt Fridlund (2012) är den en tillgång i den 

subjektiva process som analysarbetet innebär, men kan också enligt Danielson (2012b) vara 

ett hinder utifrån eventuella fördomar och icke korrekta antaganden.  Intervjuerna delades upp 

mellan författarna som genomförde hälften av intervjuerna var, innehållet i intervjuexterna 

var likartat vilket kan vara en styrka. Innehållet i intervjutexterna lästes var för sig för att få en 

uppfattning om innehållet, materialet analyserades och diskuterades sen tillsammans tills 

enighet uppnåddes vilket är en styrka enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2012). En 

svaghet för studiens tillförlitlighet men också ur ett forskningsetiskt perspektiv är att 

deltagarna före intervjun startade visste att författarna arbetade på den avdelning där de 

vårdats, detta utgångsläge kan ha påverkat deras berättelser. Författarna var dock noga med att 

poängtera att de önskade få så konkreta redogörelser som möjligt, med både positiva och 

negativa erfarenheter oavsett anledning. Dessutom användes civila kläder och intervjuerna 

ägde rum på en plats utifrån deltagarnas önskemål. Intervjuerna spelades in på band vilket kan 

ha påverkat hur deltagarna uttryckte sig. En deltagare avböjde inspelning, denna intervju 

skrevs ner så ordagrant som möjligt, ingen skillnad i djupet på den intervjun kan dock ses i 

jämförelse med de inspelade intervjuerna. 

 

Genom att använda kvalitativ intervjustudie som metod gavs möjligheten att studera varje 

individs erfarenheter utifrån studiens syfte (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], 2014). Metodens olika delar från urval till analysprocessens olika steg är tydligt 

beskriven i metoden vilket stärker studiens giltighet. Genom hela processen har förförståelsen 

tagits i beaktande som enligt Graneheim och Lundman (2004) påverkas av både teoretisk 

kunskap och tidigare erfarenheter inom ämnet. Analysförfarandet har genom hela processen 

även diskuterats med handledare för att försäkra sig om att analysen grundar sig i data, 
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dessutom har handledaren varit med i utformningen av kategorier och underkategorier. 

Giltigheten stärks enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) av att resultatet lyfter fram 

det som var avsett att studeras samt att kategorier och underkategorier överensstämmer med 

vad som berättas. Dessutom menar de att citat stärker giltigheten ytterligare. En provintervju 

genomfördes i enlighet med Danielson (2012a) och diskuterades med handledaren, 

intervjuguiden reviderades därefter. Tid för intervju i relation till tid efter operation kom att 

variera från några dagar till fyra månader, detta var ett spann som var längre än författarna 

först hade planerat men inga skillnader kunde ses i intervjutexterna och därför anses detta 

spann inte ha påverkat giltigheten negativt. Deltagarna fick inte möjlighet att läsa igenom 

resultatet för att verifiera huruvida det stämde överens med deras upplevda erfarenheter vilket 

är en svaghet. En annan svaghet för studiens giltighet är att författarna genomförde intervjuer 

för första gången. Frågorna övergick ibland till ja- och nej-frågor vilket påverkade djupet i 

berättelserna. Mer kompletterande frågor eller om frågorna hade ställts så som de var 

formulerade i intervjuguiden hade eventuellt kunnat leda till utförligare berättelser. 

Graneheim och Lundman (2004) menar att intervjua är en process som under tidens gång 

genererar ny kunskap och nya aspekter av det som studeras. Vidare studier med djupare, 

omformulerade frågor kan leda till mera utförliga berättelser. Kompletterande 

journalgranskning utifrån ERAS-statistik gällande följsamhet hade också kunnat skapa 

förståelse för orsakssamband. Vidare forskning inom ämnet skulle därför vara intressant och 

motiverat. 

 

Kvalitativ forskning är enligt (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2014) ofta 

svår att överföra till andra omgivningar då den är beroende av sammanhanget och baserat på 

individens tolkningar. Överförbarheten får anses vara begränsad men underlättas av att 

metoden är utförligt beskriven från kontext till analysens alla steg, dessutom är 

tillförlitligheten och giltigheten till viss del säkrad.  

 

 

Slutsats 

ERAS-konceptet bidrar till trygghet för patienten genom kontinuitet och tydliga riktlinjer 

vilket möjliggör delaktighet och stimulerar till återhämtning efter operation. Personer med ett 

försvagat fysiskt utgångsläge har dock ett större behov av personalens stöttning och ett 

personcentrerat förhållningssätt skulle möjliggöra en individuellt anpassad vård utifrån 

ERAS-konceptet. Majoriteten av patienterna besväras dock av illamående postoperativt vilket 
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har negativ påverkan på patientens återhämtning men också på upplevelsen som helhet, detta 

problem behöver ses över närmre för att om möjligt förbättras.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 

 

 

 

Intervjuaren börjar med att presentera sig och sammanfattar vad ERAS består av och hur 

konceptet tillämpas i den postoperativa vården (specifika rutiner före, under och efter 

operation och att intervjun kommer att beröra de rutiner som gäller efter operation, det vill 

säga vikten av att röra på sig och äta och dricka så tidigt efter operationen som möjligt). 

Deltagaren uppmuntras till att berätta om sina erfarenheter från vården på vårdavdelningen 

och att det inte är ja/nej-frågor utan öppna frågor där så utförliga berättelser som möjligt 

önskas. 

 

Du kan få börja med att presenterar dig, gärna med kön, ålder, hur du bor och om du bor själv 

eller tillsammans med någon. 

 

 Kan du berätta om hur det kändes att komma till vårdavdelningen efter operationen?  

-Hur anser du att vårdpersonalen tog hänsyn till hur du mådde, både fysiskt och 

psykiskt? 

 

 Kan du berätta om på vilket sätt du informerades om vad som förväntades av dig på 

vårdavdelningen för att kunna återhämta dig så bra som möjligt? 

 

 Kan du berätta för mig om hur du tycker att det var att börja äta och dricka direkt efter 

operationen? 

 

 Ett av målen i ERAS är att så tidigt som möjligt vara uppe och röra på sig, hur 

upplevde du detta? 

 

 Kan du berätta för mig om dina erfarenheter av loggboken? 

 

 Kan du berätta hur du tycker att vårdpersonalen hjälpte dig att uppnå målen gällande 

näringsintag och aktivitet? 

 

 På vilket sätt anser du att ERAS-konceptet ger dig möjlighet att vara delaktig i din 

vård? 

 

Sammanfattningsvis har du fått berätta om dina erfarenheter och din tid på 

vårdavdelningen efter operation men också hur du har uppfattat din medverkan under 

vårdtiden. 

Har du något att tillägga kring det vi har pratat om? 

 

Följdfrågor till ovanstående frågor: 

Kan du utveckla? 

Kan du ge något exempel? 

Varför, varför inte? 

Vad saknade du?



Bilaga 2. Ansökan om tillstånd för genomförande av studie 

 

 

 

 



Bilaga 3. Informationsbrev 

 

 

 

 

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie av patienters erfarenheter av 

vården efter tarmoperation utifrån vårdprogrammet ”enhanced recovery after surgery” 

(ERAS) 
 

Bakgrund och syfte 

ERAS är ett vårdprogram som tagits fram i syfte att förbättra återhämtning efter operation 

genom att specifika åtgärder utförs före, under och efter operation. Efter operationen handlar 

det bland annat om att tidigt vara uppe och röra på sig samt att äta och dricka så tidigt som 

möjligt. Det är viktigt att få ökad kunskap om patienters erfarenheter samt hur patienter 

upplever möjligheten att aktivt delta i sin vård, för att förbättringar ska kunna genomföras. 

 

Syftet med studien är att beskriva patienters erfarenheter av vården på kirurgisk 

vårdavdelning efter genomgången tarmoperationen utifrån vårdprogrammet ERAS, med 

särskilt fokus på patientdelaktighet.  

 

Tillfrågan om deltagande 

Önskemålet är att få intervjua dig om dina upplevelser av att vårdas på kirurgisk 

vårdavdelning efter tarmoperation. Intervjun kommer att spelas in på band. Dina svar och 

resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Deltagandet i studien är 

frivilligt och du kan avstå från deltagande, eller när som helst avbryta din medverkan i studien 

utan att ange orsak. Tid för intervjun beräknas till ungefär en timme.  

Hantering av data 

Intervjun kommer att skrivas ut och användas till en examinationsuppgift vid Uppsala 

universitet. Resultatet kommer att presenteras i form av ett examensarbete. När 

examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid Uppsala 

Universitet. Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet 

är godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av 

arbetet. 

Kontakt 

Kan du tänka dig att delta i studien? Du kommer att bli kontaktad på telefon inom några dagar 

för förfrågan om att delta. 

Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av: 

Frida Folkesson   Maria Höög 

Specialistsjuksköterskeprogrammet,   Specialistsjuksköterskeprogrammet,  

Uppsala Universitet   Uppsala Universitet 

070-2975310, frida.folkesson@regionjh.se 070-2789454, maria.hoog@regionjh.se 

 

Handledare: Eva Jangland, universitetslektor specialistsjuksköterskeprogrammet, Uppsala 

universitet eva.jangland@surgsci.uu.se 

mailto:frida.folkesson@regionjh.se
mailto:maria.hoog@regionjh.se
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