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SAMMANFATTNING/ABSTRACT

Datortomografiledda (DT-ledda) mikrovågsablationer av levertumörer är en förhållandevis ny 
behandlingsmetod. Studier som undersöker behandlingsresultat och komplikationer har gjorts men 
patienternas upplevelser av vårdförloppet i samband med operationen har ännu inte beskrivits 
närmare. Syftet var därför att beskriva patienters upplevelser av att genomgå behandling med DT-
ledda mikrovågsablationer av levertumörer med fokus på att identifiera eventuella upplevelser av 
lidande under vårdtiden. Metoden som valdes var kvalitativ med delvis deduktiv ansats. Åtta 
semistrukturerade intervjuer genomfördes och data analyserades genom direkt innehållsanalys. 
Begrepp hämtades från Katie Erikssons teori om lidande för deduktiv applicering av kategorier. Både
upplevt faktiskt lidande och potentiellt lidande som förebyggts eller lindrats noterades för att fånga 
såväl positiva som negativa upplevelser. I resultatet identifieras sjukdomslidande i form av smärta, 
trötthet, miktionssvårigheter och andningsbesvär samt oro som riktades mot en rad aspekter av vård 
och situation; vårdlidande i form av bristande information, maktlöshet, skuld och att vara utlämnad; 
livslidande i form av ånger och känslan av hot mot det egna livet. Därutöver identifierades motsatsen
till flera ovan nämnda lidanden, exempelvis trygghet, tacksamhet, hopp och lindrad smärta. 
Slutsatsen blev att informanternas upplevelser till stor del stämde överens med vad som funnits i 
tidigare forskning kring komplikationer efter den här typen av operationer samt av patienters 
upplevelser av cancer och av att genomgå operation. Informanternas upplevelser av vården beskrivs 
som huvudsakligen positiva. 

Computer tomography (CT) guided ablations of liver tumors using microwaves is a relatively new 
type of treatment. Studies examining treatment results and complications have been made but how 
the patients undergoing the treatment experience the care process has not yet been described closely. 
The aim of this study was thus to describe the experiences of patients undergoing CT-guided 
ablations of liver tumors using microwaves, focusing on identifying suffering during the time of care.
A qualitative method was chosen, with a somewhat deductive approach. Eight semi-structured 
interviews were held and the data was analyzed using direct content analysis. For deductive 
application of categories, terms from Katie Erikssons theory on suffering were used. Both 
experienced actual suffering as well as potential suffering prevented or lessened was identified to 
present positive as well as negative experiences. The result was identification of suffering of illness 
such as pain, weariness, mictional dysfunction, breathing difficulties and anxiety directed towards a 
variety of aspects concerning situation and care; suffering of care such as lack of information, 
powerlessness, guilt and the feeling of being exposed; suffering of life such as regret and the feeling 
of mortal threat. Findings also include the opposite of many of the sufferings mentioned above, for 
example feeling of ease, thankfulness, hope and relieved pain. The conclusion was that the result 
largely confirms previous findings concerning complications from this kind of surgery as well as 
patient’s experiences of cancer and going through surgery. The respondents’ overall experience of 
the healthcare was found to be positive.
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BAKGRUND

Tumörsjukdom i levern

Kolorektalcancer är den tredje vanligaste cancerformen i världen. Av de som drabbas utvecklar 
mellan 25% och 50% även tumörer i levern; vissa redan innan diagnosen kolorektalcancer ställts. 
Förekomsten av levertumörer förkortar överlevnaden påtagligt. Vissa patienter kan hjälpas genom att
genomgå en leverresektion, men för andra är detta inget alternativ vilket kan bero på metastasernas 
utbredning i levern. En del av metastaserna kan dock behandlas med mikrovågsablationer, en metod 
som innebär att en nål placeras i tumören som därefter bränns sönder av mikrovågorna (Engstrand et 
al., 2014).

Perkutan metod

För att minska komplikationsrisken för ovanstående ingrepp är perkutan metod att föredra när nålen 
skall placeras i tumören. En svårighet med denna metod är dock att kunna placera nålarna med sådan
exakthet att behandlingen lyckas. Ett sätt att uppnå en sådan exakthet är att använda en 
datortomograf (DT) för att kartlägga tumörer och kontrollera nål placeringen i samband med 
behandlingen. Det finns dock en risk att tumörernas position förändras på grund av att patienten rör 
sig, exempelvis genom att andningsrörelserna flyttar på levern. Dessa rörelser kan minskas efter att 
patienten erhållit narkos och genom användning av högfrekvensventilation, där över 200 små 
andetag per minut ersätter de betydligt färre och större andetagen vid vanlig invasiv ventilation 
(Engstrand et al., 2014).

Patientens kroppsläge under operation

Patientens kroppsläge under en operation bestäms av kirurgen och skall noggrant kontrolleras av 
både operations- och anestesisjuksköterskan. Detta är mycket viktigt för att undvika skador under 
anestesin, då patienten inte kan förmedla eventuell smärta eller obehag på samma vis som i vaket 
tillstånd. Det skall eftersträvas att patienten inte drabbas av tryck och översträckningar som kan leda 
till trycksår och kärl- eller nervskador som i svåra fall kan resultera invaliditet. Nackens och 
extremiteternas position är särskilt känsliga (Halldin, 2000).

För att operatören ska komma åt levern vid DT-ledda mikrovågsablationer utan att samtidigt 
omöjliggöra DT-undersökning positioneras patienten på rygg på DT-bordet med båda armarna 
eleverade över huvudet, armbågarna lätt böjda och händerna invid varandra. Positionen stöttas med 
en för ändamålet speciellt utformad kudde. Den här positionen är dock riskabel då den ökar risken 
för skador på muskler och nerver till följd av extension, särskilt eftersom möjligheten att mobilisera 
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patientens armar under operationen är begränsad då även det riskerar påverka tumörernas läge 
(Winfree & Kline, 2005).

Vårdkomplikationer efter behandling av tumörer i levern

Shankar och medarbetare (2005) beskriver ett fall där en patient som genomgår fyra behandlingar 
med DT-ledda radiofrekvensablationer (RF) drabbats av en uppläggnings relaterad skada på 
plexusnerven vid första behandlingen, varpå den förvärras vid den andra behandlingen. Patientens 
position under operationen är nära identisk den som används vid DT-ledda mikrovågsablationer. 
Skadan beskrivs som mild smärta i högerarmen efter den första behandlingen, något som dock gick 
över efter några dagar. Efter den andra behandlingen utvecklades dock en tydlig svaghet i samma 
arm, dock utan smärta. Neurologisk konsultation visade total kraftlöshet i musculus deltoideus, men 
även biceps, triceps och underarmens flexorer och extensorer. Inga känselbortfall noterades. En 
vidare utredning visade en nervskada i plexus brachialis. Skadan behandlades med mitella och 
fysioterapi; efter tre månader var patienten helt återställd. I artikeln diskuteras bland annat 
kombinationen av generell anestesi och behandlingens duration som viktiga faktorer för skadans 
uppkomst; den generella anestesin gör att patienten inte lika tydligt som en vaken patient kan 
meddela upplevelser av smärta, känselbortfall eller svaghet samtidigt som risken att en skada uppstår
ökar ju längre behandlingen pågår. I den aktuella fallbeskrivningen befann sig patienten i den 
påfrestande positionen i fyra och en halv timme. 

Liknande skador med nervpåverkan och svaghet i armar som ovan samt andra praktiska svårigheter 
vid den här typen av ingrepp, i den speciella miljön som de innebär, beskrivs även av Ball, 
Thomsson och Kavnoudias (2010). I den studien studerades 21 patienter som genomgick ablation av 
tumörer i antingen lever, lungor eller njurar. Tretton patienter rapporterade smärtor postoperativt. 
Alla 21 patienter hade ett förhöjt blodtryck efter behandlingen av varierande grad. Tre patienter 
utvecklade pneumothorax orsakat av de elektroder som lades in. Hjärtarytmier drabbade 7 av 
patienterna. Man såg också muskelkontraktioner i behandlingsområdet och i diafragman hos 
patienterna. Läget under ingreppet varierade beroende på vilket organ som behandlades men tolv av 
patienterna positioneras med armarna utsträckta och höjda över huvudet. Två av dem fick 
nervpåverkan, med svaghet i armarna, som kvarstod i några dagar för att sedan gå tillbaka helt.

Lahat och medarbetare (2014) gjorde en systematisk översikt för att identifiera komplikationer efter 
perkutana ablationer av levertumörer, både radiofrekvens- och mikrovågs ablationer. Studiens 
resultat redovisas uppdelat i dessa två tekniker. I översikten ingick 15 744 deltagare från 32 olika 
studier. Komplikationerna indelades i tre grupper: sammantagen mortalitet, stora komplikationer och
mindre komplikationer. Stora komplikationer definierades som: alla komplikationer som uppstod 
efter ablationen och varade i mer än en vecka och/eller försenade utskrivningen från sjukhuset, var 
livshotande eller ledde till väsentlig sjuklighet eller handikapp. Alla andra komplikationer 
benämndes som mindre t.ex. smärta, feber och pleuravätska. Resultatet visade att för 
mikrovågsablationerna var mortaliteten 0,23% och de större komplikationerna förekom hos 4,6% av 
deltagarna samt mindre komplikationer hos 5,7%.
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Liang, Wang, Yu och Dong (2009) genomförde en retrospektiv studie av komplikationer efter 
behandling av levertumörer med mikrovågsablationer. Totalt granskades efterförloppet för 3697 
behandlingar som genomförts under tretton års tid och omfattade sammanlagt 1136 patienter. Två 
dödsfall upptäcktes, vilka dock inte direkt kunde kopplas till behandlingen. Studien identifierade 30 
fall av större komplikationer, såsom abscess och empyem i levern, gallgångsskada, perforation av 
kolon, spridning av cancern till följd av behandlingen, behandlingskrävande pleuravätska, 
emboliseringskrävande blödning och resektionskrävande brännskador. De fann även en rad mindre 
komplikationer som feber, smärta, icke symptomgivande pleuravätska, svullen gallblåsevägg, stört 
blodflöde i levern, små strikturer i gallvägarna samt mild brännskada i huden. Mest frekvent 
förekommande var feber. 83,4% av patienterna hade en förhöjd kroppstemperatur en till fem dagar 
efter behandlingen. Näst vanligast var smärta i ablationsområdet vilket besvärade 80,1% av 
patienterna. Asymtomatisk pleuravätska drabbade 10,4% av patienterna i studien. Övriga mindre 
komplikationer var betydligt mer sällsynta (<2,8%).

Att vara patient

För patienten kan mötet med operationsmiljön vara mycket skrämmande. De flesta människor är 
vana vid att ha många sociala roller i det dagliga livet men i vården har den sjuke vanligen bara en 
roll: den som patient. Den rollen riskerar enligt Valeberg (2009) att kännetecknas av beroende, 
passivitet och brist på kontroll. Situationen kan upplevas som oförutsägbar vilket kan öka stressen 
och rädslan. Stress och rädsla kan dock lindras bland annat genom att stärka patientens känsla av 
kontroll, t. ex. genom att ge information som förklarar vad som sker och förbereder inför vad som 
väntar, eller genom att uppmana till medverkan, något som kan minska känslan av passivitet. 

Patientens upplevelse av att opereras för cancersjukdom

Den tidiga postoperativa perioden ur patientens perspektiv studerades av Jonsson, Stenberg och 
Frisman (2011). Tretton patienter som genomgått kirurgi på grund av kolorektalcancer intervjuades. 
Patienterna beskrev den postoperativa situationen som oåterkallelig och något man var tvungen att 
hantera och ta sig igenom. De erfor en känsla av brist på kontroll och kämpade för att återta 
kontrollen över sin situation och sin egen kropp. 

Fysiska symtom och svårigheter gav upphov till känslor av avsky, rädsla, osäkerhet och obehag. 
Tankar på tumörens malignitet och på eventuella framtida behandlingar eller ytterligare operationer 
skapade känslor av rädsla och ångest. De upplevde att det enda sättet att klara situationen var att ta 
ett steg i taget. I det omedelbara uppvaknandet efter operationen upplevde patienterna kraftig trötthet
och oklarhet samt påverkad tidsuppfattning. Det infann sig också en oro för komplikationer i 
operationsområdet.

När det gällde vården som vårdpersonalen gav så beskrevs kvaliteter som empati, vänlighet och 
försiktighet som positivt medan tidsbrist hos vårdpersonalen, opersonligt utförd vård, brist på 
kunskap och oförmåga att organisera och samordna olika vårdinterventioner upplevdes som negativt 
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och gav upphov till känslor av hopplöshet och irritation hos patienterna. Fortlöpande information av 
vårdpersonalen i den postoperativa fasen ansågs av patienterna som betydelsefullt och viktigt liksom 
känslan av att vara omgiven av kompetent personal som var närvarande, svarade på frågor och gav 
stöd.

Teoretisk utgångspunkt för studien

Förståelse och kunskap om lidande är vårdandets hjärta och att lindra lidande är motivet för all 
vårdverksamhet (Arman, 2017). En följd av detta blir att hälso- och sjukvården då och då behöver 
uppdatera och lägga uppmärksamheten på kunskapen om människors lidande för att utveckla 
kunnandet om hur lidande kan lindras. Teoretikern Katie Eriksson (1994) menar att vårdandet och 
olika slag av vårdorganisationer en gång uppkom i syfte att lindra det mänskliga lidandet men 
paradoxalt nog har utvecklingen lett till att vården istället skapar lidande för patienten. Vidare menar 
hon att hälso- och sjukvården står inför en situation där den på nytt måste ta ställning till de 
grundläggande utgångspunkterna för vården vi bedriver. Att finna vägar för att utplåna eller påtagligt
minska lidandet i vården är den nu största utmaningen för vårdforskningen och vårdvetenskapen. 
Eriksson (1994) delar upp det lidande man möter i vården i sjukdomslidande, vårdlidande och 
livslidande. 

Sjukdomslidande

Sjukdomslidande orsakas av ohälsa som drabbar människan och är en direkt följd av 
sjukdomssituationen, till exempel smärta. Den kan vara kroppslig, själslig och andlig. Smärta, oftast 
rent kroppslig smärta, är en vanlig orsak till lidande i samband med sjukdom. Relationen smärta-
lidande är central enligt Eriksson (1994) även om sjukdom inte nödvändigtvis medför smärta och 
smärta inte alltid ger upphov till lidande. Den kroppsliga smärtan fångar människans hela 
uppmärksamhet och det försvårar hennes möjligheter att fokusera på att bemästra sitt lidande. 
Kroppslig smärta är sällan enbart kroppslig betonar Eriksson (1994), den upplevs av människan som 
helhet. Själsligt och andligt lidande kommer av upplevelser av skam eller skuld som människan 
känner i relation till sin sjukdom.

Vårdlidande

Vårdlidande avser det lidande som orsakas och upplevs i vård- och behandlingssituationen (Eriksson,
1994). Det kan delas in i fyra kategorier: kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, 
maktutövning samt utebliven vård. Vårdlidande kan ses som ett onödigt lidande, enligt Eriksson 
(1994), som med alla medel bör utplånas. Hälso- och sjukvården känner dock inte till grundläggande 
orsaker till vårdlidande och måste därför fortsätta att studera den för att förstå. Eriksson menar att 
vårdare många gånger åstadkommer vårdlidande omedvetet och att det beror på avsaknad av 
reflektion och bristande kunskap om mänskligt lidande. Vårdlidande handlar om att utgå från 
vårdetik och att ge god vård men att vårdpersonal fortfarande, enligt Eriksson (1994), är alltför 
inriktad på högteknologin och glömmer människan. Om vårdpersonalen när de vårdar medvetet 
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strävar efter god vård som i djupaste mening är etisk, vilket innebär att den har sin grund i kärlek till 
och ansvar för den de vårdar, då är det möjligt att till stor del utplåna det onödiga lidandet i vården. 

Livslidande

Livslidande är kopplat till hur den sociala relationen till andra människor och samhället påverkas 
samt till människans sätt att forma sitt liv. Livslidande kan innebära allt från ett hot mot individens 
totala existens till att det självklara, invanda livet rubbas och plötsligt mer eller mindre tas ifrån den 
drabbade. Detta lidande är relaterat till allt vad det kan innebära att vara människa, bland andra 
människor (Eriksson, 1994).

Lindrat lidande

Katie Eriksson skriver att onödigt lidande bör elimineras men att sådant lidande som inte kan 
elimineras är något som måste lindras. Att lindra lidande handlar enligt Eriksson (1994) mycket om 
vad vårdpersonalen inte gör; att inte kränka patientens värdighet, att inte fördöma, inte missbruka 
makt, utan att ge patienten den vård som patienten behöver på ett sätt där patienten känner sig 
bekräftad. Eriksson (1994) nämner exempelvis att hjälp med att tvätta händerna, borsta tänderna eller
kamning av håret är sådant som kan ge en patient ny kraft och en känsla av värde som människa.  

Förutsättningarna för att kunna lindra lidande är att skapa en vårdkultur där patienten känner sig 
välkommen, respekterad och vårdad. Där patienten kan känna rätten och utrymmet att få vara patient.
Det viktigaste är att våga möta lidandet. Det kan göras genom att uppmuntra, stödja och trösta, att 
förmedla hopp men även dela hopplöshet, att vara ärlig, att uppfylla önskningar, att samtala och 
förmedla känslan av att finnas där för patienten (Eriksson, 1994).

Tidigare studie med Erikssons teori som utgångspunkt

Ett svensk-finskt forskarlag har gjort en studie av bröstcancerpatienters upplevelser relaterat till 
vårdlidande (Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin & Eriksson, 2004). De utgick från Katie 
Erikssons vårdteori om lidandet i vården. Syftet var att tolka och förstå meningen i patienternas 
upplevelse av vårdlidande. De utförde kvalitativa intervjuer med kvinnor som vårdats för 
bröstcancer. I sin analys- och tolkningsprocess, som bestod av flera hörnpelare, använde forskarna 
sig bl.a. av förförståelse som utgick ifrån tidigare studier, det teoretiska perspektivet i studien och 
från kliniskt beprövad erfarenhet. Man fann att kvinnornas upplevelser av vårdlidande var av samma 
allvarlighetsgrad som deras upplevelser av lidande i relation till att ha cancer. Att vårdlidande i grund
och botten är en fråga om nonchalans och utebliven vård där patientens lidande inte blir 
uppmärksammat och där patienten inte blir sedd som en hel människa.
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Problemformulering

DT-ledda mikrovågsablationer är en förhållandevis ny typ av behandling där vissa data, exempelvis 
avseende överlevnad och komplikationer går att finna, men där patientens upplevelser av vården 
ännu inte förefaller ha undersökts djupare. Miljön i DT-undersökningsrummet, vilket tjänstgör som 
operationssal vid denna typ av behandling, skiljer sig från andra operationssalar på flera sätt, men där
finns även likheter; högteknologisk vård med mycket medicinteknisk apparatur. Att ta del av 
patienternas upplevelser kan öka förståelsen för hur vården påverkar dem. Det kan också belysa 
lidande hos den enskilda patienten, såväl kroppsligt- som själsligt, samt skapa möjligheter att 
utveckla omvårdnaden så att lidandet kan lindras.

Syfte

Beskriva patienters upplevelser av att genomgå behandling med DT-ledda mikrovågsablationer av 
levertumörer med fokus på att identifiera eventuella upplevelser av lidande under vårdtiden.

METOD

Design

Metoden som valdes för den här studien var kvalitativ med deduktiv ansats. Kvalitativ metod har 
valts för att på djupet kunna beskriva enskilda patienters upplevelser i enlighet med syftet, något som
inte hade varit möjligt med kvantitativ metod (Flick, 2014). Datainsamling skedde genom att 
semistrukturerade intervjuer genomfördes (Flick, 2014) för att med hjälp av intervjuguiden skapa en 
struktur men samtidigt ge möjlighet för informanten att berätta fritt. Studien var delvis deduktiv så 
till vida att analysmetoden som valdes var direkt innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005), där 
begrepp hämtades från Katie Erikssons teori om lidande för att användas som från början färdiga 
kategorier, så kallad deduktiv applicering av kategorier (Hsieh & Shannon, 2005).

Urval

För att samla in data genomfördes åtta intervjuer av patienter som nyligen genomgått DT-ledd 
leverablationsbehandling. Det slutliga antalet avgjordes av flera faktorer. 

● Mättnad, saturation, började uppnås avseende den data som samlades in. 

● Tiden som krävdes för datainsamling började påverka möjligheten att lägga tillräcklig tid på 
dataanalysen.

Urvalet skedde genom så kallat bekvämlighetsurval på grund av den begränsade tiden för 
datainsamling (Flick, 2014). Samtliga patienter som planerades att genomgå behandling med DT-
ledda mikrovågsablationer på ett specifikt svenskt sjukhus i Mellansverige mellan mitten av oktober 
och mitten av november fick förhandsinformation om studien per post, utsänt tillsammans med 
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kallelsen till operation. Detta ombesörjdes av operationsplaneringen. Kravet för att inkluderas i 
studien var att personen i fråga var minst 18 år gammal och gav sitt samtycke till att delta. Samtycke 
inhämtades initialt vid ankomst till inskrivningsmottagningen innan operationen samt i samband med
själva intervjun. Informanten var också tvungen att kunna förstå informationen rent språkligt och ej 
befinna sig i ett kritiskt eller relaterat till vården utsatt tillstånd till följd av stark medicinering, 
trötthet, postoperativ förvirring eller liknande (Flick, 2014). 

Datainsamlingsmetod

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av att genomgå DT-ledda leverablationer 
med mikrovågor. För att kunna göra detta valdes en kvalitativ ansats och semistrukturerade 
intervjuer som datainsamlingsmetod. Flick (2014) skriver att semistrukturerade intervjuer baseras på 
ett antal huvudsakligen öppna frågor som guidar både den som intervjuar och den som blir 
intervjuad. Denna guide ska dock användas på ett flexibelt sätt för att lämna utrymme för den som 
intervjuas eget perspektiv och egna ämnen, inte enbart till frågorna. Semistrukturerade intervjuer 
valdes därför som datainsamlingsmetod för att lyfta upp de huvudämnen som studien ämnar 
undersöka men ändå möjliggöra för deltagaren att tala fritt så att utrymme kunde finnas för sådan 
information som annars kanske inte skulle komma fram. Gerish och Lacey (2010) menar att minst en
pilotintervju bör genomföras för att utvärdera frågeguiden, val av plats, tekniken för inspelningen 
och genomförandet. Såväl intervjuguide som inspelningsutrustning samt lokal bedömdes under 
pilotintervjun god nog för att kunna fortsätta med ytterligare intervjuer, vilket därefter skedde. 
Pilotintervjun bedömdes kunna tas upp i resultatdelen.

För att försäkra att intervjuerna följde samma mönster (Flick, 2014) använde den som genomförde 
intervjun en guide med tre halvöppna frågor samt i förväg konstruerade följdfrågor som avsåg att 
täcka in tiden precis innan operationen, tiden strax efter den samt den stund då intervjun skedde (se 
bilaga 2). Frågorna berörde hur det upplevdes att komma till operationssalen, hur det var att vakna 
upp efter operationen samt hur informanten mådde vid själva intervjutillfället. Varje huvudfråga 
hade också ett antal följdfrågor för fördjupning på området. Dessa kompletterades med frågor som 
uppkommer spontant under intervjun, vilket rekommenderas av Flick (2014).

Tillvägagångssätt

För att finna deltagare till studien skickades skriftlig information (bilaga 1) om den ut per post 
tillsammans med kallelsen till inskrivningsmottagningen. Personalen kompletterade denna med 
muntlig information i samband med ankomsten till inskrivningsmottagningen på operationsdagen. 
Vid detta tillfälle tillfrågades informanterna utav personalen på inskrivningsmottagningen om 
samtycke till deltagande. Personal på inskrivningsmottagningen meddelade sedan vilka som kunde 
tänka sig att delta och när deras operation planerades, så att ny kontakt kunde tas efteråt och en tid 
för intervju kunde bokas.

Ursprungligen planerades datainsamlingsfasen att fortgå under oktober 2017, men inte längre än så. 
Dessvärre kunde datainsamling inte påbörjas förrän under andra halvan av månaden, varför 
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intervjuerna fortsatte till mitten av november. Intervjuerna genomfördes nära inpå informanternas 
utskrivning från sjukhuset, sent samma dag som operationen skett eller under förmiddagen därpå. 
Detta dels av praktiska skäl eftersom informanterna då fanns på sjukhuset, men även för att undvika 
att informanternas minne hunnit försvagas alltför mycket under tidens gång, vilket Flick (2014) 
menar annars är en risk. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum på en avdelning som vid tiden för
studien inte användes, en avdelning mitt emot den där informanterna vårdades. Endast två personer 
var närvarande vid varje intervju; informanten och den som intervjuade. Intervjuerna tog som kortast
14 minuter och som längst 45 minuter i anspråk. De spelades in med i förväg testad 
inspelningsutrustning och parallellt med detta förde den som genomförde intervjun kortare 
anteckningar för att inte i efterhand gå miste om sådant som kan vara av betydelse för budskapet, 
såsom tecken, minspel och andra känslouttryck (Polit & Beck, 2011).

Forskningsetiska överväganden

Flick (2014) menar att när en patient tillika informant opereras och behandlas för en svår sjukdom så 
finns risken att ytterligare lidande orsakas för denne genom deltagande i en studie. En svårighet med 
kvalitativ ansats är att det är svårt att på förhand veta vilken data som framkommer i intervjuerna. Ett
sätt att hantera detta är att eftersträva att endast samla in data av relevans för studiens syfte. Ett syfte 
med de semistrukturerade intervjuerna är att öppna för deltagarens egna tankar och inte enbart följa 
de frågor som den som intervjuar förberett, men då samtal lämnar ämnet alltför mycket finns det 
således såväl praktiska som etiska skäl till att försöka styra det tillbaka (Flick, 2014). Under 
intervjuerna eftersträvades att följa den principen utan att för den skull avbryta respondentens 
budskap. 

Principen om informerat samtycke upprätthölls genom att patienterna fick information om 
bakgrunden till studien och dess syfte (bilaga 1) per post tillsammans med kallelsen till operation. 
Där fanns information om hur datainsamlingen skulle gå till, hur insamlade data skulle komma att 
hanteras, om skydd av personuppgifter samt om att deltagandet i studien var frivilligt och att den 
som valde att delta när som helst kunde avbryta sitt deltagande. 

I samband med inskrivningen på Inskrivningsmottagningen preoperativt fick patienterna en förfrågan
om denne kunde tänkas deltaga, vilket noterades av personal på inskrivningsmottagningen (Flick, 
2014). Innan själva intervjun genomförs ställdes frågan om samtycke till deltagande ytterligare en 
gång. För att undvika avbrott eller störningar och för att respondenten skulle känna sig trygg med att 
tala öppet genomfördes intervjun i anslutning till avdelningen där patienten vårdades, men i ett 
avskilt rum, för att komma bort från ljud och andra störningar i lokalerna, samt personal, patienter 
eller andra personer som skulle kunna tänkas komma in i rummet av misstag.

I den skriftliga informationen (bilaga 1) fanns också uppgifter om ansvariga för studien samt 
kontaktuppgifter för ytterligare information eller frågor (Etikprövningsnämnden, 2017). Intervjuerna 
skedde senare samma dag som operationen eller dagen efter den. Detta var ett ingrepp i det normala 
vårdförloppet vilket kan ha förändrat deltagarens upplevelse av skeendet som helhet, men 
förhoppningen är att det ändå kunde upplevas som något positivt då det blev ett extra tillfälle för 
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patienten att tala med någon om sina upplevelser. Av den anledningen lades vikt vid att inte plötsligt 
avbryta samtalet och lämna respondenten när intervjun var slut och istället följa patienten tillbaka till
avdelningen för att få ett mindre plötsligt avslut på kontakten.

Dataanalys

Även om det förefaller saknas tidigare forskning som beskriver patienters upplevelser av att 
genomgå den behandling som här berörs så finns studier som beskriver patienters upplevelser av att 
genomgå andra typer av operationer eller behandlingar (se Bakgrund). Hsieh och Shannon (2005) 
beskriver direkt innehållsanalys som lämplig när tidigare forskning existerar men där det kan vara 
till nytta att ytterligare beskriva något. Målet är att expandera eller bekräfta redan existerande teorier 
och idéer. Hiseh och Shannon (2005) menar att direkt innehållsanalys kan användas för att fokusera 
forskningsfrågan och skapa en viss förutsägbarhet kring vilka typer av information som kan 
framkomma genom intervjuerna och hur de förhåller sig till varandra; något som underlättar den 
inledande kategoriseringen av data. Hsieh och Shannon (2005) menar att detta kan kallas deduktiv 
applicering av kategorier. Denna metod valdes för dataanalysen.

Den insamlade datan transkriberades så kort efter intervjun som var praktiskt möjligt; som senast tre 
dygn efter intervjutillfället. Den transkriberade datan förvarades avidentifierad i en lösenordsskyddad
textfil endast märkt med intervjuns nummer. Den analyserades därefter genom direkt 
innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005) vilken inleddes med att de transkriberade intervjuerna 
lästes igenom individuellt. Vid den första genomläsningen markerades allt som vid första anblicken 
uppfattades kunna representera något av tre nyckelbegrepp. Dessa nyckelbegrepp hämtades från 
Katie Erikssons teorier kring lidande (Eriksson, 1994) och användes för att skapa tre 
huvudkategorier: Sjukdomslidande, Vårdlidande och Livslidande. Därefter lästes hela texten igenom 
på nytt och meningsbärande enheter som vid första genomläsningen inte tycktes kunna knytas till 
något av de tre nyckelbegreppen markerades (Hsieh & Shannon, 2005). Vad som markerats under de
två individuella genomläsningarna jämfördes och diskuterades sedan tills enighet uppstått om vilka 
meningsbärande enheter som kunde identifieras, såväl sådant som inledningsvis upplevdes kunna 
klassificeras som någon form av lidande som det som inte tycktes kunna göra det.

I nästa steg rensades data som inte kunde kopplas till studiens syfte bort (Flick, 2014); exempelvis 
lidande under tidigare ej jämförbara vårdtillfällen samt sådant som identifierats till livslidande men 
ej kunnat förknippas med den aktuella hälsosituationen utan legat längre bakåt i tiden och i andra 
sammanhang. Abstraktion genomfördes genom att de meningsbärande enheterna kondenserades och 
kodades (Lundman & Graneheim, 2004) för att sedan kategoriseras i en från Katie Eriksson (1994) 
hämtad huvudkategori och underkategori. För exempel på analysprocessen, se Tabell 1. Tolkningen 
av data gjordes med fokus på informanternas upplevelse av lidande och hur de erfor vårdpersonalens 
förmåga att lindra det såväl som orsaka det. 
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Tabell 1. Ett exempel på dataanalysen
Meningsbärande 
enhet

Kondenserat Kod Underkategori Huvudkategori

Värken i magen av
att man va tom på 
mat

Smärta i magen
pga fastan

Fasta och 
illamående

Kroppsligt Sjukdomslidande

Man kan ju få 
några nåt eller 
några år innan de 
gräver ner en. 

Jag hoppas leva
några år till

Coping Att förintas Livslidande

Det är inte alla 
människor som ser
det här... som ser 
en individ

All personal ser
inte mig som 
en individ

Kontakten 
med 
vårdpersonal, 
bemötande 
och skuld

Kränkning av 
patientens 
värdighet

Vårdlidande
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RESULTAT

En kvinna och sju män intervjuades. De som intervjuades var mellan 34 år och 77 år; fem av 
informanterna var i 60-årsåldern. Fyra av informanterna hade aldrig genomgått en liknande typ av 
behandling tidigare. En av informanterna hade genomgått en behandling tidigare och de övriga tre 
hade genomgått tre liknande behandlingar tidigare. Vidare kan ett bortfall på två personer noteras. 
Den ena på grund av nedsatt allmäntillstånd postoperativt och den andra på grund av att det inte gick 
att ordna en tid när intervjun kunde genomföras innan personen skrevs ut från sjukhuset.

Kategorier och koder

Kategorierna som använts redovisas nedan (se Tabell 2). Dessa har hämtats från Katie Erikssons 
teori om lidande.

Tabell 2. Huvud- och underkategorier (Eriksson, 1994)
Huvudkategorier Underkategorier

Sjukdomslidande
Kroppslig smärta

Själsligt och andligt lidande

Vårdlidande

Kränkning av patientens 
värdighet

Fördömelse och straff

Maktutövning

Utebliven vård eller ickevård

Livslidande
Att förintas

Att ge upp

Under analysprocessen av de meningsbärande enheterna som kunde länkas till lidande, framkom ett 
antal koder varav vissa var återkommande och andra inte. De som identifierades kopplades till 
huvud- och underkategorierna ovan. Detta redovisas löpande nedan, tillsammans med det resultat 
som framkommit under dataanalysen. Såväl upplevt faktiskt lidande som vad som tolkades som 
lindrat lidande eller förebyggt lidande identifierades.
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Sjukdomslidande

Kroppslig smärta

Enligt informanterna infann sig en känsla av trötthet efter operationen. Det kunde röra den första 
tiden på uppvakningsavdelningen men även röra sig om en mer utdragen trötthetskänsla efter 
operationen; eller som en konstig känsla i kroppen första dagen eller de första dagarna efteråt. Efter 
tidigare, jämförbara operationer har en känsla av att vara helt besvärsfri först kunnat infinna sig, för 
att några dagar senare förbytas till sjukdomskänsla och trötthet.

“Tröttheten efter operationen __ jag var inte beredd på den.” (Informant 1)

Enligt informanterna kunde fastan inför operationen vara plågsam och uttröttande, till och med 
orsaka smärta. Det fanns stor förståelse för fastans nödvändighet oavsett förståelsen för den så 
orsakade den kroppsligt lidande. Något illamående uppgav sig däremot ingen av informanterna ha 
upplevt under tiden på sjukhuset. Illamående hade dock förekommit efter tidigare, liknande 
behandlingar.

“Värken i magen av att man va tom på mat” (Informant 1)

Enligt informanterna upplevdes smärta efter operationen. Lokalisationen varierade men kunde 
beskrivas som smärta i operationsområdet i inledningsskedet som, vid mobilisering postoperativt, 
började förflytta sig längre nedåt mot högra ljumsken. Smärtan upplevdes som hanterbar efter 
operationen men beskrevs även som att den tilltagit tredje dagen postoperativt och blivit mycket 
plågande; i synnerhet när analgetika inte skrivits ut av behandlande läkare.

Smärtan beskrevs även som “håll”, så som den kan upplevas vid träning. Som ihållande, men 
hanterbar. Vidare kunde smärtsituationen även beskrivas som en total frånvaro av smärta under tiden
från uppvaknandet till intervjutillfället, något som då upplevts som mycket positivt i jämförelse med 
tidigare operationer av annan typ, där smärtan i efterförloppet varit mycket värre; således som lindrat
eller förebyggt lidande.

En annan typ av smärta som identifierades lokaliserades till axeln. Den kunde beskrivas som lätta 
besvär i samband med uppvaknandet men som vid intervjun inte längre besvärade. Smärtan beskrevs
också som förekommande i kombination med stelhet och ilningar i armen, vilket kunde kännas igen 
från tidigare behandlingar; samma besvär hade alltså upplevts tidigare, då de kvarstod till dagen 
efter. Denna typ av smärta beskrevs som lindrigare än direkt efter uppvaknandet, men ännu 
kvarstående vid intervjutillfället.

“Jag är lite extra känslig för sträckningar __ när man sover så kan man ju inte modellera det där 
lilla.” (Informant 3)
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Enligt informanterna föreföll kroppen inte fungera som vanligt efter operationen, det är ett annat 
budskap som framkom av analysen. Ett exempel var miktionssvårigheterna som beskrevs och deras 
konsekvenser. Miktionssvårigheter kunde leda till att urinkateter krävdes för att tömma urinblåsan, 
vilket orsakade mycket obehag. Mycket av detta obehag var knutet till den situation där 
vårdpersonalen satte urinkatetern, men vårdpersonalen lastades inte för detta; istället lades skulden 
på den egna kroppen som inte föreföll fungera som normalt. Miktionssvårigheterna beskrevs även 
som återkommande efter varje operation, såväl vid tidigare ablationer som vid andra slags ingrepp. 
Även om de då inte hade resulterat i att urinkateter krävts så hade de förväntade svårigheterna att 
tömma urinblåsan postoperativt orsakat oro inför operationen. Denna oro hade, när den visat sig vara
obefogad, förbytts till en stark känsla av lättnad.

“De var tvungna att sätta kateter men det var ju inte deras fel, det var min kropps fel.” (Informant 3)

Enligt informanterna kunde andningsbesvär förekomma efter operationerna. Även om nedsatt 
andningsförmåga inte alltid kändes av hade den mätning av syrgas saturationen som vårdpersonalen 
på uppvakningsavdelningen gjorde kunnat visa tecken på svårigheter att syresätta kroppen. Detta 
beskrevs som en helt ny känsla, att inte själv känna något, att inte kunna lita på sin kropp. 
Vårdpersonalens återkommande uppmaningar till djupandning beskrevs här som störande och tjatiga.
Syrgasbehandling förekom postoperativt och beskrevs inte som positiv utan snarare tvärtom, då den 
upplevdes begränsa rörligheten på avdelningen på grund av att syrgasslangen inte är särskilt lång.

“Tidigare varit så att man måste blåsa igång lungorna __ men inte den här gången” (Informant 8)

Själsligt och andligt lidande

Informanterna uttryckte oro över flera olika aspekter av deras situation. En av dessa rörde det stora 
övergripande förloppet, planeringen av deras vård. Behandlingen som nyss genomgåtts kunde vara 
ett första ingrepp innan nästa, större operation. Det kunde även vara något återkommande som måste 
utföras med inte alltför långa mellanrum för att cancern inte skulle hinna växa till sig. Behandlingen 
beskrevs till exempel som livsförlängande men inte botande. Oron fanns där, exempelvis över när 
operationen skulle bli av. Bland annat beskrivs oro över operation som skjutits upp på grund av 
försämrat hälsotillstånd. Oron relaterades till den egna önskan om att få operationen gjord, en önskan
som beskrevs som mycket stark. En sådan händelse orsakade även oro relaterat till den egna hälsan; 
att kroppen inte var att lita på, särskilt när orsaken inte kunnat fastställas, vilket uppgavs leda till 
många egna tankar kring möjliga orsaker och en oro över att det kunde ske på nytt. Informanterna 
uttryckte även hur oron kunde delas med närstående; ovissheten om när behandlingen kunde bli av 
och vad väntan kunde innebära för såväl dem själva som för deras närstående. Informanterna 
uttryckte även oro inför hur operationen skulle gå och om behandlingen skulle ge god verkan. Vidare
uttrycktes oro kring förberedelserna inför operationen, om kroppen bedömdes klara den eller ej 
relaterat till de blodprover som lämnats, premedicinering och annan behandling som hörde till de 
förberedelser som genomfördes. En oro som beskrevs som född ur den egna sviktande hälsan. Det 
förekom även oro över anestesin men inte så mycket för induktionen eller själva tiden av 
medvetslöshet utan för uppvaknandet. Detta på grund av tidigare erfarenheter av anestesi där 
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uppvaknandet upplevts som mycket obehagligt, en känsla av att vakna kraftigt drogpåverkad i en 
obekant miljö, utan känsla för tid, rum eller situation. Även oro för smärta i efterförloppet framkom.

“Frugan och jag har varit lite oroliga __ undrat när operationen skulle bli” (Informant 1)

Informanterna beskrev även hur mycket av oron som återgivits ovan lindrats eller förebyggts. Oron 
över uppvaknandet efter anestesin kunde förbytas till lättnadskänsla över ett betydligt lugnare 
uppvaknande den här gången, vilket sedan ledde till funderingar kring om något förändrats avseende 
de läkemedel som givits inför eller under operationen. Oro över blodprover och de förberedande 
behandlingarna kunde minskas när värdena visade sig vara bättre än väntat och den preoperativa 
behandlingen inte behövde vara lika omfattande som vid tidigare operations tillfällen. Oron över 
smärta i det postoperativa förloppet ledde till förvåning efter operationen över hur lite smärta som 
kändes och över hur svårt det var att förstå att en operation ens hade genomförts. Oro över när 
operationen skulle bli av uppgavs lättas av ett snabbt besked. Ännu en form av lättnad som framkom 
var den mycket positiva känslan när det stod klart att operationen inte skulle bli särskilt omfattande 
utan endast ett stick med en nål, en insikt som fåtts först strax före induktionen av anestesin. 

Det sociala samspelet beskrevs som en annan lindrande faktor. Enligt informanterna var kontakten 
med andra människor viktig, såväl personal som medpatienter. Tiden på avdelningen beskrevs som 
trevlig, även när vistelsen blivit betydligt längre än önskat. Detta på grund av den goda kontakten 
med andra patienter. Denna kontakt beskrevs som en god stämning med trevliga samtal som kunde 
fortsätta långt in på natten och en stark känsla av att ha något gemensamt, trots att bekantskapen var 
ny och samtalen inte alltid kunde beskrivas som djupa. Informanterna menade att denna lek gjorde 
mycket för att lyfta stämningen och finna glädje.

“Haft tur med de patienterna som legat här som man pratat med __ Att det finns någon som lyfter 
stämningen på avdelningen.” (Informant 6)

Vårdlidande

Kränkning av patientens värdighet

Att inte informeras om det som skedde strax före operationen upplevdes inte självklart som något 
negativt. Detta på grund av tidigare upplevelser och att det mesta som skedde upplevdes som bekant. 
Denna erfarenhet beskrevs som en trygghet. Trots att det inte upplevdes som självklart negativt just 
där och då att information om vad personalen gjorde inte gavs menar informanterna dock att det var 
olämpligt att utföra handlingar relaterade till vården utan att berätta om vad som skedde. 
Informanterna menade att även om en patient varit med om en liknande situation förut så borde 
vårdpersonalen ha informerat om vad de gjorde. Vidare beskrevs svårigheter att optimera positionen 
på DT-britsen samt problem med att placera en särskild sorts kudde, vilket upplevdes som att det 
kunde ha varit bättre förberett. Dessa svårigheter orsakade lite oro tills positioneringen lyckades. Det 
framkom även att vårdpersonalen vid ett tidigare liknande ingrepp upplevts som stressad; hur 
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vårdpersonalen då arbetat väldigt snabbt och effektivt på DT-undersökningsrummet. Detta skapade 
en känsla av otrygghet, även om vårdpersonalen berättade vad de gjorde under tiden.

“Det var ganska tryggt i och med att jag gått igenom en redan.” (Informant 7)

Enligt informanterna upplevdes ändå de sista förberedelserna inför anestesin och operationen 
mestadels som obesvärliga. Informanterna beskrev till exempel hur personalen varit vänlig, svarat på
frågor och berättat vad de gjort hela tiden, vilket fått informanterna att känna sig delaktiga och 
införstådda med förloppet. Informanterna berättade att detta gjorde dem tryggare inför anestesin och 
operationen, således ett lidande som lindrats eller förebyggts i och med att informanternas värdighet 
respekterats. Vidare framkom att informationen om vad skulle hända efter operationen, om tiden på 
uppvakningsavdelningen och vad som var att vänta där, var särskilt uppskattad. Någon liknande 
information hade inte delgivits vid tidigare operationer och att detta nu gavs upplevdes som mycket 
positivt. Förberedande information beskrevs också som uppskattad, särskilt den information som 
rörde operationen. Även detta identifierades som motsatsen till kränkning av värdighet.

“Sa exakt vad de gjorde och så. Nu kommer du somna snart och sånt. Det var perfekt”. (Informant 4)

Informanterna beskrev mestadels kontakten med vårdpersonalen som positiv. Samtal med operatören
beskrevs som trygghetsskapande och informativa och vårdpersonalen huvudsakligen som vänlig och 
tillmötesgående. Informanterna beskrev hur personalen på vårdavdelningen skämde bort patienterna 
och hur omhändertagna det fått dem att känna sig. Särskilt uppskattades att anestesipersonalen efter 
operationen kom och frågade om allting var bra. Detta ledde till att informanterna kände sig sedda 
och beskrevs en som positiv överraskning, något de inte förväntat sig. Detta tolkas som respekt för 
patientens värdighet och således som lindrat eller förebyggt lidande.

“De har varit tillmötesgående __ social kontakt med sköterskor __ fungerat jättebra.” (Informant 6)

Fördömelse och straff

När vårdpersonalen bett att få titta medhavd läkemedelslista, vilken dock glömts kvar hemma, 
beskrivs en känsla av skuld som reaktion på vårdpersonalens påföljande anmärkning om att 
information skickats ut om att läkemedelslistan skulle med till sjukhuset. En känsla av att vara 
besviken på sig själv infann sig då enligt informanterna, då det ju stått att listan skulle tas med till 
sjukhuset i den information som skickats ut före operationen. En känsla av att vara slarvig. Vidare 
framkom att informanterna kunde lasta sig själva för sådant som att ha fått skjuts liggandes i sängen 
in på DT-undersökningsrummet istället för att gå, trots att vårdpersonalen inte uppmanat dem till 
detta. Denna känsla av skuld uppkom när patientsängen redan var inne på DT-undersökningsrummet 
och någon i vårdpersonalen anmärkt på detta. 

“Jag var dåligt påläst__ hade inte med mig min lista för mediciner __ dåligt gjort av mig, det står 
klart och tydligt”. (Informant 2)
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God kontakt med personalen under det nuvarande vårdtillfället relaterades till tidigare negativa 
upplevelser. Informanterna beskriver att det tidigare hänt att vårdpersonal uppträtt fördömande, 
baserat på tidigare livsstil, ohälsa och missbruk. Vårdpersonalen har inte sett människan och 
individen. Informanterna menade att vad vårdpersonal tycker privat i andra sammanhang spelar 
mindre roll, men att det inte duger att uppträda så på ett sjukhus. Sådant var dock inget som 
informanterna sade sig ha upplevt den här gången, under tiden på sjukhuset.

Maktutövning

Informanterna beskrev en stark vilja att genomgå operationen, något som dock inte alltid kunde ske 
på grund av försämrat hälsotillstånd. Viljan kunde då manifestera sig genom ett sökande efter ett sätt 
att få genomgå operationen ändå, exempelvis att höra om en påskrift på ett kontrakt om ansvarsfrihet
för opererande läkare och vårdpersonal kunde korta tiden till operation. Väntan upplevdes av den 
drabbade som att försättas i en situation av maktlöshet, i väntan på utredningar och förbättrat 
hälsotillstånd.

Enligt informanterna söktes även kontakt med vården före operationen i syfte att ordna läkarintyg, 
vilket kunde krävas för ärenden utanför sjukhuset. För informanterna med lång resväg till sjukhuset 
upplevdes samordning kring sådant vara mycket viktig. Det berättades dock att det förekommit att 
sådana intyg, mediciner eller annat som behövts hämtas ut, inte funnits tillgängliga när de skulle 
hämtas vilket orsakat lidande för informanterna i form av spilld tid och irritation, särskilt om den 
fysiska förmågan eller orken varit nedsatt. Detta identifieras som indirekt maktutövning från vårdens 
sida där informanterna, i egenskap av patienter, tvingats anpassa sig utan att i slutänden få hjälp med 
det de behövt.

“Jag ville bara ner och göra det. Jag skriver på papper till och med.” (Informant 6)

Enligt informanterna var det viktigt att vårdpersonalen förmedlade information. Det handlade både 
om information om den övergripande processen, om operationen, grundsjukdomen och framtiden, 
men också om det lilla; vad som hände runtomkring dem. Det beskrevs som uppskattat att läkaren 
gav raka och ärliga svar under samtalen, för att slippa undra hur goda chanserna att behandlingen 
skulle lyckas var. I synnerhet beskrevs en önskan att få veta vad som kan väntas det närmaste eller de
närmaste åren. Detta sades bland annat vara relaterat till en önskan att kunna planera sitt liv på fakta 
basis; att möjligheten att påverka grundsjukdomen kanske var begränsad, men att det ändå fanns en 
möjlighet att påverka vad den hade för effekt på det egna livet och närstående. Detta tolkas som ett 
lindrat lidande eftersom ett innehållande av information hade varit en form av maktutövning. 

“Han sa att jag skall vara ärlig sa han __ och det är härligt tycker jag __ en del läkare kan ju vara 
mindre raka __ de tycker väl synd om en.” (Informant 3)

Stunden precis innan induktionen av anestesin beskrivs som en känsla av att vara utlämnad, i någon 
annans händer. En situation i vilken det enda alternativet är att överlämna sig och försöka lita på 
vårdpersonalen. 
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“Det är en ganska utsatt situation. Man lämnar över sig i era händer på något sätt” (Informant 8)

Utebliven vård eller ickevård

Enligt informanterna skapade vårdpersonalen många gånger trygghet i kontakten. Vårdpersonalen 
informerade och förberedde vilket enligt informanterna skapade trygghet, eller åtminstone lindrade 
oro, samt skapade tillit. Enligt informanterna fanns en stor känsla av tacksamhet för vården de fått, 
med särskild tacksamhet riktad till operatörerna. Mer specifikt uttrycktes tacksamhet över att ha fått 
möjlighet att önska den här typen av behandling istället för andra alternativ vilka kunde ha varit mer 
påfrestande, i de fall ett val förekommit.

En källa till oro som informanterna beskrev var risken att inte hitta rätt på operationsdagens morgon. 
Detta eftersom inskrivningen skedde på morgonen samma dag som operationen och inte kvällen 
innan. Informanterna beskrev hur denna oro kunde hanteras exempelvis genom att åka in till 
sjukhuset dagen innan och söka rätt på inskrivningsmottagningen, för att vara säker på att hitta dagen
därpå. Informanterna uppgav vidare att det med sviktande hälsa, smärta och andra besvär var svårt 
att i tid ta sig till inskrivningsmottagningen på operationsdagens morgon. Önskemål om möjlighet att
ha fått komma till sjukhuset redan kvällen innan framkom. Detta kunde upplevas som att sättet som 
sjukvården organiserats på inte sett till helheten för patienterna, utan endast till den lilla del av 
helheten som den aktuella enheten ansvarade för.

“Vårda patienter medicinskt och kirurgiskt och skita i effekterna __ Där går gränsen. Vi 
(vårdpersonalen) tänker inte på patienten annat än nu __ det är hemskt egentligen” (Informant 5).

Livslidande

Att förintas

Informanterna talade om ett hopp om en framtid trots en icke avundsvärd hälsosituation och om en 
önskan om få leva vidare. Operationen kunde beskrivas som ett steg på vägen, ett hinder avklarat 
innan nästa operation; något att känna viss glädje över samt hopp om att det skulle gå bra även nästa 
gång. Detta tolkas som en kamp mot den motsatta känslan, att förintas. Informanterna beskrev även 
en känsla av att det oundvikliga sköts upp, att livet förlängdes något.

“Glad att jag kommit till skott __ så jag kan gå vidare med nästa ingrepp __ av min cancer.” 
(Informant 2)

Informanterna berättade om tankar kring vad som skulle hända efter döden. Tankar som kretsade 
kring omsorgen om familj, vänner och bekanta, samt partner och möjligheten att påverka situationen 
till det bättre för deras del. Det framkom en önskan att inte lämna en oreda efter sig, för de 
närstående att reda ut, samt en stark önskan att sörja för närståendes välbefinnande efter det egna 
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livets slut. Resonemang som berörde bland annat vikten av information, viljan att veta som nämns 
ovan, för att kunna fatta bättre beslut.

“Jag blir inte särskilt hysterisk av att få höra att jag ska avlida men det är ganska bra (att veta) av 
praktiska skäl” (Informant 5)

Enligt informanterna kunde de betrakta vårdpersonalen och hur samarbetet dem emellan fungerade 
och dra paralleller till sina egna erfarenheter från arbetslivet. De kunde berätta om sitt eget yrkesliv 
och en roll som nu gått förlorad, permanent eller tillfälligt. Stämning som upplevts som god inom 
operationslaget kunde smitta av sig och skapade en trevlig stämning på hela DT-
undersökningsrummet, vilket kunde väcka minnen från den egna rollen i yrkeslivet.

“Jag har ju jobbat som __ man blir liksom sammansvetsad. Man peppar varandra. Alla känner alla.” 
(Informant 4)

Att ge upp 

Tankar fanns hos informanterna om misstag som begåtts i livet och hur försök att bryta mönster 
misslyckats. Exempelvis kunde sådan tankar röra missbruk och den nuvarande hälsosituationen. 
Detta kunde uttryckas som bedrövelse över att inte tidigare ha insett vilka följder missbruket skulle 
få. En stark känsla av ånger och uppgivenhet framkom. Nära dessa tankar och känslor fanns dock 
beslutsamheten, att inte ge upp. Detta uttrycktes till exempel genom att säga sig vara en som vill. 

“Om man inte bryter ner totalt. I början var det svårt att tro på mig själv förbannat mycket. Fan 
gjorde man det där för.” (Informant 7)

DISKUSSION

I resultatet identifieras sjukdomslidande i form av smärta, trötthet, miktionssvårigheter och 
andningsbesvär samt oro som riktades mot en rad aspekter av vård och situationer; vårdlidande i 
form av bristande information, känsla av maktlöshet, skuld samt att vara utlämnad; livslidande i form
av ånger och känslan av att leva med ett ständigt hot mot det egna livet. Därutöver identifierades 
motsatsen till flera ovan nämnda lidanden, exempelvis trygghet och tillit till vårdpersonalen, 
tacksamhet för att få hjälp, hopp om tillfrisknande eller förlängt liv och smärta som lindrats eller 
förebyggts. Slutsatsen blev att informanternas upplevelser till stor del stämde överens med vad som 
funnits i tidigare forskning kring komplikationer efter den här typen av operationer samt av 
patienters upplevelser av cancer och av att genomgå operation. Informanternas upplevelser av vården
beskrivs som huvudsakligen positiva. 
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Resultatdiskussion

Sjukdomslidande

I det omedelbara uppvaknandet efter operationen uppgav informanter en uttalad trötthet.  Detta 
stämmer överens med det resultat som Johnsson och medarbetare (2011) fann avseende patienters 
upplevelser av den första tiden efter kolorektalcancer operationer. Känslan av trötthet som uppgavs 
av informanterna bekräftade de förväntningar som fanns på vad resultatet skulle bli, men resultatet är
inte entydigt. Ett annat resultat som framkom var informanternas upplevelser av att vara mycket 
piggare än väntat efteråt, särskilt efter att de lämnat uppvakningsavdelningen. Således uppgavs större
trötthet än väntat den första tiden efter operationen, men mindre trötthet än väntat i samband med 
intervjun. En tänkbar orsak till detta relativt snabbt övergående sjukdomslidande postoperativt skulle
kunna vara att den begränsat invasiva operationstekniken leder till snabbare återhämtning (Mack, 
2001). 
Oron över anestesin och uppvaknandet finner en motsvarighet i vad Johnsson och medarbetare 
(2011) skriver om patienters känsla av att vakna som i en dimma, att inte ha kontroll, att ha 
svårigheter att hålla sig vaken och svårt att orientera sig. 

Ett resultat som inte var väntat var upplevelsen av smärta i magen relaterad till fastan. Johnsson och 
medarbetare (2011) beskriver hur en majoritet av deltagarna i deras studie talade om mat i samband 
med operationen; hur frustrerande det var att inte få äta eller dricka, men detta rör huvudsakligen 
perioden postoperativt. I jämförelse var fasteperioden betydligt kortare för informanterna som 
uppgav smärta i magen relaterad till fastan; under ett dygn. Den effekt informanterna upplevde att 
fastan hade på välmåendet var oväntat stor. 

Obehag såsom smärta i operationsområdet, smärta i arm eller axel, sjukdomskänsla och 
miktionssvårigheter nämns, samtidigt som besvären beskrivs som lindriga eller överkomliga. 
Liknande fynd gjordes i studier som tidigare refererats till (Ball et al., 2010; Lahat et al., 2014; Liang
et al., 2009) där det också rapporterades feber under en till fem dagar postoperativt. Uppgiften om 
sjukdomskänsla från informanter i föreliggande studie skulle eventuellt kunna härröra från ett 
febertillstånd men några säkra uppgifter kan inte sägas finnas om detta. Avseende smärtan efter 
operationen förefaller informanterna vara tillfreds med situationen. Ingen av informanterna upplevde 
smärta som varit svår att hantera, tvärtom uttrycks förvåning över hur lite smärta som upplevs 
efteråt. Även Johnsson och medarbetare (2011) beskriver hur patienter blev förvånade av att uppleva 
mindre smärta än väntat.

Patienter som genomgått DT-ledd ablation av levertumörer rapporterar en övergående smärta i någon
arm som kvarstår i några dagar och även svaghet i någon arm till följd av nervpåverkan (Shankar et 
al., 2005; Ball et al., 2010). Dessa symtom överensstämmer till viss del med föreliggande studie där 
informanter berättar om en övergående smärta i axel eller arm, dock försvinner den efter några 
timmar till skillnad från i ovanstående studier där den kvarstår längre. Informanterna i föreliggande 
studie vittnar inte heller om funktionsnedsättning eller svaghet i någon arm postoperativt. En tänkbar
orsak till skillnaden skulle kunna vara att operationstidens längd (Shankar et al., 2005) i kombination
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med anestesi, (Halldin & Lindahl, 2000) då patienten inte kan förmedla smärta eller obehagskänslor 
från någon kroppsdel, är av stor betydelse för uppkomsten av komplikationer. I Shankar och 
medarbetares (2005) studie var operationstiden som längst fyra och en halv timme. Någon exakt 
längd av operationerna som informanterna genomgått har inte noterats i det här fallet, men 
operationstiden har inte i något fall överstigit två timmar.

Det andliga och själsliga sjukdomslidandet som informanterna ger uttryck för under intervjuerna rör 
sig mycket kring oro, över såväl helheten som över mindre delar av situationen. Johnsson och 
medarbetare (2011) beskriver att essensen av fenomenet, upplevelserna under den tidiga perioden 
postoperativt, var att återta kontrollen över situationen och över den egna kroppen, något som delvis 
bekräftas av resultaten i föreliggande studie. Informanterna uppger en utsatthet och betonar vikten av
trygghet och tilltro till vårdpersonalen i en situation där de själva saknar kontroll. Informanterna 
beskriver att kroppen inte fungerar som vanligt, utan sviker och att detta exemplifieras av 
sjukdomslidande som bland annat miktionssvårigheter och nedsatt andningsförmåga.

Vårdlidande

En faktor för trygghet som återkom under intervjuerna var tidigare erfarenheter av att opereras. Detta
beskrevs exempelvis som en trygghet att vila i, även när personalen inte informerade om vad som 
försiggick. Detta tolkades som en resurs i analysen, men informanterna reflekterade även över det 
opassande i att vårdpersonalen agerade på detta sätt, något som också nämns av Johnsson och 
medarbetare (2011) där visat ointresse, visad okänslighet, bristfälligt planerade omvårdnadsinsatser 
och bristande kunskap nämns som faktorer som försvagar tilliten till vårdpersonalen. Exemplet där 
positioneringen inför operation orsakade problem skulle kunna tolkas som orsakad av bristande 
kunskap hos vårdpersonalen och att oron som upplevdes sprang ur denna förlorade tillit. Arman och 
medarbetare (2004) menar att en vårdsituation kan upplevas negativt om patienten inte känner sig 
sedd som en unik person, som människa. Detta kan orsakas av att patienter inte upplever sig få 
tillräcklig information. Kontakten med och bemötandet av vårdpersonalen beskrivs dock 
huvudsakligen som vänligt och tillmötesgående. Informanterna känner sig sedda och blir behandlade 
som unika personer och känner trygghet när personalen kan sitt jobb och vet hur det skall vara. I 
Jonsson och medarbetares studie (2011) framkom liknande fynd där empati, vänlighet och lugn hos 
vårdpersonalen skattades högt samt när man som patient blev uppmärksammad och fick sina behov 
tillgodosedda.

Flera studier (Johnsson et al, 2011; Mills & Sullivan, 1999; Arman et al, 2004) nämner det starka 
intresset av information hos patienter och behovet av att vårdpersonal individanpassar den 
information som ges. Mills och Sullivan (1999) skriver att det tidigare var vanligt att vårdpersonal 
tog på sig ansvaret för vilken information som nådde patienter och sållade bort sådant de ansåg att 
patienterna inte behövde. Informanternas intresse för information och deras sökande efter den 
hamnar i strid med den gamla ordningen och förefaller ligga närmare i linje med den 
individanpassning av information som förespråkas av Sullivan och Mills (1999). Känslan hos 
informanterna av att också ha ett eget ansvar skulle även kunna ses vid reaktionen över att 
vårdpersonal anmärkte att patienterna brukade gå in på DT-undersökningsrummet istället för att åka 
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säng in. En, av vårdpersonalen, visad okänslighet som resulterade i en känsla hos informanten av att 
ha gjort fel. 

Både vikten av information i vårdsituationen, där vårdpersonalen fortlöpande informerar patienten 
om vad som sker, och information om den övergripande processen har tagits upp av informanterna. 
Enligt Valeberg (2009) ger situationer som upplevs som oförutsägbara upphov till stress och rädsla 
vilka kan lindras genom att stärka patientens känsla av kontroll via information och uppmuntran till 
medverkan. I Jonsson och medarbetares studie (2011) framkom värdet av fortlöpande information 
från vårdpersonalen i det postoperativa skedet. Informationen som läkaren gav ansågs av patienterna 
som den som var mest betydelsefull i Jonssons och medarbetares studie (2011). Att just kontakten 
med och informationen från den behandlande kirurgen framkom också i föreliggande studie som 
mycket betydelsefull. Det var viktigt att få grundlig och rak information om hur effektivt resultatet 
av operationen skulle kunna bli och vilka chanser man hade att bli frisk från sin cancer. Johnsson och
medarbetare (2011) menar att informanterna tycker att de har ett eget ansvar för att söka information 
och fråga när de inte förstår. Informanterna tangerar detta när tidigare erfarenheter kommer på tal. 
Det kan tolkas som att anledningen till att de inte frågar trots att vårdpersonalen inte informerar är att
de känner igen sig ändå och därmed inte lägger hela informationsansvaret på vårdpersonalen utan 
även till viss del på sig själva.

I varje lidande finns en strimma lust som kan växa genom att vi kan “leka” och skratta tillsammans 
(Eriksson, 1994). Informanterna talar om medpatienter som en resurs, något som gjort situationen 
lättare att bära. Johnsson och medarbetare (2011) skriver om liknande tankar hos deras informanter, 
men beskriver också hur medpatienter kunde upplevas som besvärliga och störande. Friktionen 
mellan patienterna kunde lindras av vårdpersonalens beteende, till exempel genom att ta hänsyn till 
patienternas integritet. Negativa upplevelser av medpatienterna framkommer inte under intervjuerna 
i föreliggande studie, men i jämförelse med Johnssons och medarbetares (2011) studie förefaller 
vårdtiderna skilja sig åt mycket i längd. Flera av informanterna i föreliggande studie lämnade 
sjukhuset samma dag som operationen genomfördes vilket rimligen innebär att kontakten med andra 
patienter begränsades.

Informanterna beskriver att sjukvården inte alltid är på deras sida. Hur organisationen kan försvåra 
livet för dem genom exempelvis felinformation om öppettider eller att recept saknas, preoperativa 
ordinationer är felaktiga eller läkarintyg inte kan ordnas fram. Arman och medarbetare (2004) 
beskriver hur vårdlidande kan öka när patienter upplever att de måste kämpa för sig själva, för att få 
den vård de behöver. Lidandet ökade av känslan att tvingas till detta, att inte få hjälp och att vara 
ensamma. 

Eriksson (1994) tycker att man kan se vårdlidande som ett onödigt lidande. Hon ställer också frågan 
varför det överhuvudtaget finns. I sin förklaring av vårdlidande refererar hon till Florence 
Nightingale. Hon lär ha sagt vid frågan om någon vård kan skydda patienten från onödigt lidande, att
något svar inte finns men framhållit att lidande inte är ett symtom på sjukdom utan ett svar på 
otillräcklig vård.
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Livslidande

Informanterna ger flera uttryck för ett hopp om en framtid och en önskan om att få leva ännu några 
år. Operationen kunde ses som ett steg på vägen mot att återfå hälsan, något informanterna känner 
stor tacksamhet för. Patienterna i Jonsson och medarbetares studie (2011) vittnade om dylika 
känslomässiga erfarenheter men också att det vid utskrivningen från sjukhuset hände att verkligheten
kom ikapp och tankar på cancern, framtiden och ytterligare behandlingar gav upphov till känslor av 
rädsla och ångest. Här beskriver informanterna i föreliggande studie att sjukvården inte alltid ser till 
helheten för patienter utan endast till den lilla del där det egna ansvaret ligger. Arman och 
medarbetare (2004) skriver om en liknande uppfattning hos deras informanter och berättar hur den 
enhet som vårdat dem för deras bröstcancer hänvisat deras oro till andra enheter eller 
frivilligorganisationer och därmed lagt ansvaret på patienterna istället för att försöka stötta dem 
själva eller hjälpa dem rätt. Detta är kanske kopplat till den övergripande oron som förefaller prägla 
hela situationen för informanterna, den som orsakar såväl sjukdomslidande som vårdlidande och 
livslidande.

Informanterna berättar om tankarna kring framtiden, hur de själva och deras närstående påverkas, 
något som även Mills och Sullivan (1999) skriver om. Enligt dessa är tre huvudfokus hos 
cancerpatienter: att planera och förbereda för framtiden, att reducera ångest och om möjligt ta aktiv 
del i behandlingen. Att inte kunna göra detta är en källa för livslidande. Återigen rör sig 
resonemangen kring vikten av information och viljan att veta. Informanterna berättar bland annat hur
de uppskattar ärlighet hos sin läkare och hur korrekt och relevant information underlättar 
beslutsfattande för dem, vilket även reducerar livslidandet.

Resultatets betydelse

Resultatet i studien vittnar om en optimism hos informanterna. Trots en allvarlig diagnos och 
sjukdom så innebär denna typ av behandling en snabb återhämtning ibland redan samma dag. Detta 
ger upphov till känslor av tacksamhet och en positiv inställning hos informanterna som kan tänkas 
påverka deras möjligheter att tillfriskna och lättare ta nya tag och komma vidare i den fortsatta 
behandlingen. 

I föreliggande studie finns något som påminner om en fjärde kategori, nämligen lindrat lidande. Den
går igenom de tre andra kategorierna och är de tre andra kategoriernas motsats. Eriksson (1994) 
skriver om lindrat lidande i sin teori om lidande, men är där inte benämnd som en form av lidande 
utan som ett antal åtgärder som kan minska lidandet. Ofta just i form av motsatsen till det som 
orsakat vårdlidande. Termen förebyggt lidande förekommer också ovan. Dessa benämningar tillkom 
under analysen av ett resultat som utöver beskrivningar av lidande innehöll så mycket tacksamhet, 
positiv inställning, nöjdhet med vården och välmående efter behandlingen. Det måste vara rimligt att 
dra slutsatsen att sjukvården i dessa fall lyckats med sitt uppdrag att minska lidandet i vården.

Resultatet visar på vikten av att sjukvården eliminerar vårdlidandet eller, om inte det är möjligt, 
åtminstone lindra eller förebygga det. Det skulle betyda mycket för patienterna. De skulle istället för 
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att bli upptagna av ett onödigt lidande använda den kraften till att bemästra sin sjukdom. Detta ställer
dock stora krav på vårdpersonal och sättet som vården organiseras på. Studien har således genererat 
kunskap om situationen för patienter som genomgår DT-ledda mikrovågsablationer och deras 
upplevelser under vårdprocessen. Den kan bidra till att stärka evidensbaserat kliniskt arbete kring 
omvårdnaden av dessa patienter. Ökad kunskap hos vårdpersonal skulle kunna förebygga onödigt 
lidande hos patientgruppen och som ovan nämnt, kunna lägga kraften på att bemästra 
sjukdomslidandet och livslidandet snarare än vårdlidandet.

Metoddiskussion

Intervjuerna genomfördes av personer med flera års erfarenhet av att arbeta i operationsmiljö och 
specifikt med anestesi. Detta har förstås påverkat de frågor som ställts och hur information tolkats 
och beskrivits, bland annat genom de förväntningar och gissningar som fanns innan datainsamlingen 
påbörjades (Flick, 2014). Ett från början förväntat resultat var att bland annat upplevelser av oro, 
smärta, illamående och utsatthet skulle identifieras. Det är inte osannolikt att denna förförståelse 
inneburit att följdfrågor riktats oproportionerligt mycket mot dessa förväntade ämnen, vilket 
påverkar resultatets tillförlitlighet. De som genomförde intervjuerna har dock både fått sina 
förväntningar bekräftade och motsagda vilket lett till diskussion om hur data kunde tolkas. 
Förhoppningsvis har denna diskussion bidragit till stärkt tillförlitligheten genom att datan har kunnat 
tolkas från fler än ett perspektiv och därmed givit resultatet större trovärdighet. 

Urvalsmetoden som användes, bekvämlighetsurval, är inte att föredra för att uppnå bredd i insamlade
data. Urvalsmetoden begränsar således giltigheten och överförbarheten. Förhoppningen var dock att 
ett visst djup skulle kunna uppnås genom att gruppen var mycket specifik; flera personer med 
liknande diagnos som genomgår en liknande behandling under en specifik tidsperiod (Flick, 2014). 
Samtidigt fanns en möjlighet att uppnå bredd genom deltagarnas variation i fråga om ålder, kön, hur 
många gånger de varit med om att genomgå ingreppet samt upplevd ohälsa och andra individuella 
faktorer genom att få kriterier rörande detta ställts för deltagande. En inte obetydlig variation i ålder 
fanns men endast en av informanterna var kvinna. Antal genomgångna liknande ingrepp varierade 
också informanterna emellan. Så även erfarenheter av andra, tidigare operationer, vård och ohälsa. 
Detta ledde till att vissa informanter jämförde den aktuella situationen med tidigare erfarenheter 
medan andra kunde berätta om den för dem nya rollen som patient och den dittills okända 
upplevelsen av att bli opererad. Detta kan ha bidragit med bredd till den insamlade informationen 
genom informanternas olika erfarenheter och perspektiv och därmed stärkt giltigheten. Att tidigare 
minnen jämförs med den nya upplevelser är dock inte enbart en styrka. På sida åtta nämns att 
informanternas minne påverkas av den tid som passerat mellan intervjutillfället och erfarenheten som
beskrivs. Detta fenomen påverkar sannolikt giltigheten även i det här fallet.

Om föreliggande studie skulle upprepas med samma urvalsmetod är det inte osannolikt att gruppen 
informanter skulle se annorlunda ut avseende ålder, kön och tidigare erfarenheter. Detta minskar, 
som ovan nämnt, resultatets giltighet och överförbarhet men genom att gruppen av informanter 
beskrivits avseende exempelvis ålder, kön och tidigare erfarenheter samt typ av ingrepp, vårdkontext
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och vårdform bör dock giltigheten öka och därmed möjligheten att resultatet kan föra fram en 
förståelse som är relevant för flera olika situationer och kliniska sammanhang.

Avseende antalet genomförda intervjuer var den starkast styrande faktorn tid. Ytterligare intervjuer 
hade allvarligt minskat tid tillgänglig för analys och diskussion. En viss mättnad avseende 
informationen som framkom i intervjuerna började dock anas vilket bör stärka tillförlitligheten 
(Flick, 2014).

Hsieh & Shannon (2005) menar att det är viktigt att följdfrågorna inte styr den som intervjuas mot 
svar som denne tror skulle uppskattas av den som intervjuar, vilket skulle minska tillförlitligheten. 
Ett sätt att försöka undvika detta är att genomföra en pilotintervju och utvärdera den innan fler 
intervjuer hålls för att pröva intervjuguiden. Detta gjordes därför innan ytterligare intervjuer 
genomfördes. Det beslutades efter det att intervjuguiden, övrig utrustning och lokalerna inte borde 
påverka tillförlitligheten negativt. Eftersom pilotintervjun föll väl ut bedömdes även den kunna ingå i
resultatet. Då intervjufrågorna inte testats tidigare hade det egentligen varit önskvärt med fler 
pilotintervjuer för att stärka tillförlitligheten ytterligare men även här var tiden en faktor som 
begränsade den möjligheten.

Det faktum att informanterna intervjuades så snart efter operationen har sannolikt påverkat deras svar
(Flick, 2014). De var fortfarande patienter inneliggande på sjukhuset fyllda av tacksamhet och 
lättnad över att operationen var genomförd och intervjuade av en person med kopplingar till 
verksamheten som genomfört operationen. Således i beroendeställning och tacksamhetsskuld. Detta 
minskar studiens tillförlitlighet. På grund av den korta vårdtiden postoperativt fanns dock ingen annan 
möjlighet att genomföra intervjun medan informanten ännu befann sig på sjukhuset. 

Ett alternativt sätt att genomföra intervjuerna hade kunnat vara att tillsammans intervjua varje 
informant, Detta skulle ha inneburit att tre personer, informanten inräknad, skulle ha närvarat vid 
varje intervju, men Flick (2014) beskriver att den som intervjuas alltid är i underläge och ofta agerar 
defensivt. Detta påverkar tillförlitligheten negativt, vilket dock kan motverkas genom att undvika 
situationer där denne är i ett starkare underläge; till exempel i en situation där informanten kan 
uppleva sig vara ensam mot två. Därför valdes detta alternativ bort. Endast en person intervjuade vid 
respektive tillfälle, vilket innebär att det endast var två personer på plats vid varje 
datainsamlingstillfälle, informanten inräknad.

Det finns en risk att intervjuernas kvalitét och därmed resultatets tillförlitlighet kan påverkas negativt
om de som intervjuar är ovana vid det (Flick, 2014). Ett alternativ som övervägdes för att minska 
risken för detta var att låta samma person genomföra samtliga intervjuer istället för att dela upp dem, 
så att vanan av att intervjua skulle kunna byggas upp snabbare hos den som då gjorde det. Med 
hänsyn till att datainsamlingsperioden kunde påbörjas först senare än planerat föll valet dock på att 
dela upp intervjuerna för att kunna genomföra fler under den tid som fanns tillgänglig. Detta 
påverkade sannolikt tillförlitligheten negativt genom en lägre kvalitét på intervjuerna men giltigheten
positivt genom att gruppen informanter kan ha fått en större bredd.
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En nackdel med direkt innehållsanalys metoden är att den teoretiska referensramen i sig är en form 
av bias, om än en från början känd sådan. Risken är att försöken att passa in sådant som tolkas som 
känslomässiga reaktioner går till överdrift och påverkar giltigheten negativt genom att data sorteras 
in i existerande kategorier i större utsträckning än vad som kanske egentligen är lämpligt, enligt 
Hsieh och Shannon (2005). Ett sätt att minska risken för detta och öka resultatets giltighet är att 
genomföra triangulering. Detta skedde genom att utdrag ur två av de transkriberade intervjuerna samt
exempel på analys lämnades till en extern granskare. Vidare jämfördes resultatet med tidigare studier
där samma teoretiska referensram använts för att bedöma den egna giltigheten. Då många likheter 
finns bör den inte vara alltför låg. Det talar även för att resultatet möjligen kan överföras till 
närliggande sammanhang.

Det bör här ännu en gång nämnas att en bred definition av lidande tilläts så till vida att såväl exempel
på upplevt lidande som lindrat eller förebyggt lidande markerades; det vill säga både lidande och 
dess motsats. Detta kan definitivt ses som en form av bias av den typ som Hsieh och Shannon (2005)
varnar för, att alltför mycket pressas in i redan existerande kategorier. Anledningen till denna breda 
tolkning är att studiens syfte var att beskriva informanternas upplevelser, såväl positiva som 
negativa, och att en snävare definition där lidande som lindrats eller förebyggts lämnats utanför hade 
fokuserat mer på de negativa upplevelserna än på de positiva och således försvagat resultatets 
giltighet. Eftersom Eriksson (1994) även skriver om sådant som kan lindra lidande i relation till vad 
som kan orsaka det bör denna breda tolkning kunna anses vara försvarbar.

Slutsats

Informanternas upplevelser stämde huvudsakligen överens med vad som framkommit i tidigare 
forskning. Deras upplevelser av vården var huvudsakligen positiva. Besvären efter operationen var 
av mild karaktär med snabb återhämtning. Informanterna hade väntat sig mer smärta från 
operationsområdet och blev positivt överraskade när det inte blev så. Fasta inför och trötthet efter 
operationen upplevdes som besvärande.
 
Kontakten med vårdpersonal upplevdes oftast som positiv. Informativa samtal skapade trygghet och 
ett vänlig och tillmötesgående bemötande gav känsla av att vara sedd och i goda händer. 
Förberedelserna inför operationen kunde upplevas både positivt och negativt. Informanterna uppgav 
oro inför men också hopp om framtiden. Tankar kring förlust av sin sociala roll och ånger gällande 
tidigare livsstil framkom.
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BILAGA 1
                               Förfrågan om deltagande i intervjustudie

Vi är två studenter vid Institutionen för Vårdvetenskap på Uppsala Universitet som 
skriver vår magisteruppsats nu under hösten. Vad vi vill undersöka är hur Du som 
genomgår så kallade ablationer av levertumörer på röntgenavdelningen upplever 
behandlingen i stort, kontakten med personalen samt hur Du mår första tiden efter 
behandlingen. Syftet med studien är således att beskriva Dina och några av Dina 

medpatienters upplevelser av vården för att i förlängningen kunna förbättra den. Om Du är 
intresserad av att delta kommer vi att få uppgift om när din operation sker från 
Inskrivningsmottagningen på Danderyds Sjukhus.

För att ta del av Dina upplevelser skulle vi vilja genomföra en intervju i anslutning till 
vårdavdelningen timmarna innan Du åker hem från sjukhuset, efter behandlingen. Intervjun tar 
omkring 30 - 60 minuter och består av några få bredare frågor och sannolikt även följdfrågor kring 
Din upplevelse av tiden på sjukhuset. Då vi behöver ha möjlighet att skriva ut intervjun i sin helhet 
för att kunna använda informationen kommer den att spelas in. Själva inspelningen kommer endast 
vi två som genomför studien ha tillgång till. All information kommer att förvaras i 
lösenordsskyddade filer och när bearbetningen av informationen är klar kommer de att raderas. Ingen
fil kommer någonsin att förvaras eller skickas via internet. Detta för att ingen obehörig ska kunna 
komma åt dina svar. Intervjun sker innan du skrivs ut från vårdavdelningen och är det enda som 
skiljer sig från den rutinmässiga behandlingen vid denna typ av operation. 

Under studiens genomförande kommer Uppsala Universitet att vara ansvarigt för att dina 
personuppgifter hanteras på ett konfidentiellt sätt. Deltagandet i studien är frivilligt och Du kan 
avbryta det när som helst. 

Vi tackar för att Du tagit Dig tid att ta del av informationen och Du kommer att bli tillfrågad om Du 
vill delta eller inte på Inskrivningsmottagningen, operationsdagens morgon. Resultatet av studien 
kommer delges Dig som deltagit om Du så önskar. Har du frågor och/eller undrar över något kan du 
vända dig till oss som ansvarar för studien

Pernilla Arvidsson
E-post: Pernilla.Arvidsson.8713@student.uu.se 

Gunnar Fors E-post: Gunnar.Fors.4107@student.uu.se 
Tel dagtid: 08-12359160

Handledare: Päivi Adolfsson              Uppsala Universitet
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BILAGA 2

Intervjufrågor

Ålder Kön Tidigare genomgått liknande behandling?

Hur var det att komma till operationssalen?

Hur känner du att dina förväntningar på hur det skulle vara att komma till operationssalen 
motsvarade hur det faktiskt var?

Var det något särskilt du upplevde där som du vill berätta om?

Kan du berätta hur det kändes att vakna upp efteråt?

Upplevde du något obehag första tiden efter operationen? Vad hände? Vad hjälpte?

Om du hade ont, varifrån kom smärtan? Kan du beskriva den? VAS.

Illamående? 

Hur känner du att du mår idag?

Upplever du något obehag nu?

Har du ont? I så fall var? Kan du beskriva? VAS.

Är det något positivt du vill lyfta fram med tiden sedan du kom till sjukhuset?

Vad var det största problemet som du upplevde efter ingreppet?

Hur upplevde du informationen du har fått i samband med den här operationen?

I slutet summeras de viktigaste fynden av intervjun så att patienten får tillfälle att klargöra eller 
korrigera intervjuarens summering
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