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Sammanfattning 

Syfte: Studiens syfte var att undersöka hur PTC-dränaget påverkar det dagliga livet hos 

patienter som på grund av gallstas behandlas med PTC-dränage. Syftet var även att undersöka 

hur dessa patienter upplever kontakten med sjukhusvården. 

Design och metod: Studien hade en deskriptiv design med kvalitativ ansats. Åtta patienter 

intervjuades. Studien genomfördes på ett universitetssjukhus i Mellansverige. Intervjuguide 

användes. Frågorna berörde upplevelser av att få ett PTC-dränage, hur PTC-dränaget 

påverkade patientens dagliga liv och vilken information patienten fick från sjukvården. 

Frågorna berörde även patientens upplevelser av att vistas på vårdavdelningen och hur 

läkarkontakten upplevdes. Dataanalys skedde via kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: PTC-dränaget medförde olustkänsla i form av förändrad kroppsuppfattning och 

besvär med läckage. En beroendeställning påtalades av patienten, t ex i skötseln av PTC-

dränaget. PTC-dränaget medförde en påverkan på hygienen och val av klädsel. PTC-dränaget 

ansågs också förhindra fysisk aktivitet, såsom begränsning av rörelseförmåga och 

förhindrande av fritidsintresse. Vidare påverkade PTC-dränaget familjerelationen negativt, 

men medförde även välbefinnande såsom t ex symtomlindring. Upplevelsen av kontakten 

med sjukhusvården innebar för patienten trygghet, professionalitet och känsla av att vara 

välkommen, vilket sammanfattades under kategorin bemötande. Under kategorin 

informationen och kommunikationen upplevdes brister, som t ex att tvingas vänta och passa 

tider men också brister avseende information och språkbruket som användes. 

Slutsatser: PTC-dränaget upplevs lindra svåra symtom vid gallstas. Behandlingen med PTC-

dränage kan dock upplevas som en fysisk och känslomässig begränsning för patienten. 

Vårdpersonalen upplevs som professionell och välkomnande, vilket skapar trygghet för 

patienten. Läkarkontakten upplevs bristfällig och patienterna saknar utförligare information 

angående sin vård och behandling. 

 

 

 

Nyckelord: Perkutan transhepatisk cholangiografi, kommunikation och information, 

upplevelse, patient, bemötande 



Abstract 

Aim: The aim of this study was to investigate what impact the PTC-drainage has on the 

patients’ daily life. In addition it was to investigate how these patients experience the contact 

with the healthcare.  

Design and method: This was a descriptive study following a qualitative design. Eight 

patients were interviewed. The study took place in a university hospital in the midst of 

Sweden. An interview guide was used. The questions concerned experiences of having a 

PTC-drainage, how the drainage affects the patients’ daily life and the information given from 

the healthcare. The questions also concerned the patients’ experiences of the healthcare unit 

and the contact with the doctors. Data was analyzed via qualitative content analysis.  

Result: The PTC-drainage led to a feeling of discomfort, such as a changed body image and 

problems with leakage. The patients experienced a position of dependence, for example in the 

daily care of the PTC-drainage. The PTC-drainage also had an effect on the hygiene and the 

choice of clothes. It also seemed to obstruct physical activities, for example to move and 

performance of recreational activities. Further, the PTC-drainage had negative effects on the 

family relation, but it also let do wellbeing in the relief of several symptoms. The experienced 

contact with the healthcare implicated safety, professionality and a feeling of being welcome, 

summarized under the category treatment.  Under the category information and 

communication, lacks was seen considering the long wait, time watching and the information 

and the language being used.                                                                                                  

Conclusions: The PTC-drainage seems to relief symptoms, but the treatment can be 

experienced as a physically and emotionally obstruction for the patient. The healthcare staff is 

experienced as professional and welcoming, which leads to patient safety. There is a lack of 

contact with the doctors and the patients wish for detailed information concerning their care 

and treatment.   
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1.  Inledning 

Ett mångårigt arbete på vårdavdelning med kirurgpatienter som behandlas med Perkutant 

Transhepatiskt Cholangiografi-dränage (PTC), inspirerade författarna till att genomföra denna 

studie. Patienterna, som är många till antalet, uppsöker sjukvården för inplanerade byten och 

kontroller av sitt PTC-dränage. Patienterna kan även ha behov av att kontakta sjukhusvården 

om komplikationer uppstår med PTC-dränaget. Samtliga patienter vårdas som 

dagvårdspatienter med en kort vårdtid på endast några timmar. Den korta kontakten mellan 

vårdpersonal och patient ställer stora krav på kvalitet vad gäller bemötande, kommunikation 

och information. Det är betydelsefullt att veta hur denna patientgrupp upplever sin 

hemsituation, för att kunna stödja och hjälpa patienten på bästa sätt. Genom detta ökas 

patientens trygghet inför fortsatt behandling med PTC-dränage i sin hemmiljö. 

 

2.  Bakgrund 

2.1.  Patologi och symtom vid gallstas 

Strikturer i gallgången orsakas vanligen av tumörer, stenoserande cholangit, erosion av 

gallstenar med övergripande inflammation samt som komplikation efter operativa ingrepp 

(Hamberger & Haglund, 2005; Oran N.T., Oran, I., Memis, 2000). Laparoskopisk 

kolecystektomi är den vanligaste orsaken till gallgångsskador som utvecklar strikturer 

(Grönros, 2007; Zhang, Yo, Shen, & Zheng 2005). En gallgångsstriktur förhindrar gallans 

passage till tarmen. Strikturen medför så småningom en dilatation av gallträdet ovanför 

strikturen, med gallstas och ikterus som följd (Hamberger & Haglund, 2005). 

Gallgångsstrikturer kan således vara av malign eller benign art och det är viktigt att i tidigt 

skede kunna fastställa strikturens art, för att kunna ge patienten specifikt riktad behandling 

(Kim et al, 2008). Maligna strikturer upptäcks vanligen i ett mycket sent stadium, då 

tumörsjukdomen redan hunnit bli avancerad och där kurativ kirurgi inte längre är möjlig 

(Tajiri et al, 2008). Hos patienter med exempelvis metastaser som orsakar strikturen, är 

tillståndet ofta akut och kräver omedelbar avlastning av gallvägarna för att patienten ska 

överleva (Van Laethem et al, 2003).    

Patientens första symtom vid gallstas är ikterus, klåda, avfärgad avföring och mörk urin.    
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Gallstas medför också vanligen viktnedgång, illamående, buksmärta och trötthet. Ibland är 

ikterus enda symtomet patienten har, så kallad tyst ikterus (Hamberger & Haglund, 2005). 

Flera av symtomen försämrar påtagligt patientens fysiska och psykiska välbefinnande och 

ökar morbiditeten och mortaliteten (Sun et al., 2008). Viktigast i behandlingen enligt 

Dambrauskas et al (2008) och Gordon (1999) är att förbättra livskvaliteten och förlänga 

överlevnaden för patienten. 

 

2.2.  Behandlingsmetoder vid gallstas 

Det finns idag ett antal olika metoder för behandling av gallstas. Några icke-operativa 

behandlingsmetoder som genomförs i narkos men med hjälp av radiologi är PTC-dränage, 

Endoskopisk Retrograd Cholangio Pankreatikografi (ERCP), som är en endoskopisk 

undersöknings- och behandlingsmetod, samt stentning, som kan göras både perkutant och 

med hjälp av endoskopi. Alternativet till dessa radiologiska interventioner är operation. Olika 

sjukhus har olika traditioner vid val av tillvägagångssätt av gallgångsdränering och det råder 

delade meningar om förstahandsvalet av metod (Abraham, Barkun J.S  & Barkun A. N,  2002; 

Dahlstrand, Sandblom, Eriksson, Nyman & Rasmussen, 2009; Hammarström, 2005; Kim, 

H.O. Hwang, Kim, H. & Shin, 2008). Behandling med PTC-dränage förekommer mera vid 

malign gallstas, jämfört med vid benign gallstas. På många sjukhus behandlas benign gallstas 

uteslutande med hjälp av ERCP. När endoskopiska försök misslyckas eller av annan 

anledning inte är genomförbar, är PTC-dränage den behandlingsform som lämpar sig bäst, 

visar en studie av Köcher et al (2007). De icke-operativa behandlingsmöjligheterna vid benign 

gallgångsstiktur är enligt litteraturen kurativa och jämförbara med resultaten vid operativa 

ingrepp (Grönros 2007; Yano, Yasue, Matusushita & Monden, 2003).  

Symtomlindring och förbättrad livskvalitet är av stor vikt för patienterna då kurativ kirurgi 

inte alltid är möjlig att genomföra (Dambrauskas, et al., 2008; Gordon, 1999). Därför är valet 

av lämplig behandling mycket viktigt, menar Kim et al (2008). Vid val av avlastnings- och 

dräneringsmetod bör patientens diagnos och vidare behandling beaktas (Al-Mofleh, et al., 

2004; Hamberger & Haglund, 2005). Schlitt et al (1999) menar att valet av behandling bör 

baseras på säkerhet, effektivitet och framförallt vara bekvämt för patienten. 
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2.3.  PTC-dränagets funktion och användningsområde  

PTC, perkutan transhepatisk cholangiografi, är en radiologisk intervention som utförs av 

röntgenolog under narkos (Park et al., 2005). Med hjälp av radiologi kan ett hinder i 

gallgången lokaliseras och öppnas upp för att avhjälpa gallstas. Detta sker genom kanylering 

av bukväggen och införandet av en ledare genom levern, genom gallgången och ner till 

duodenum. Därefter leds PTC-dränaget in och spolas sedan med kontrast för att garantera en 

passage av gallflödet ner till duodenum. PTC-dränaget är en kvarvarande dränagekateter 

utanpå huden. PTC-dränagets kateterspets innehåller små hål, vilket underlättar dräneringen 

av galla och det är viktigt att hålen inte ockluderar, för att gallan ska kunna rinna ner till 

duodenum (Misra et al., 2004; Winick, Waybill & Venbrux, 2001). PTC-dränaget läggs 

vanligtvis in på patientens högra sida under revbensbågen. Ibland behöver även vänster 

gallgång avlastas och patienten får då även ett PTC-dränage mitt på buken. PTC-dränaget 

kräver regelbundna byten för att upprätthålla dränagets funktion och ska även spolas och 

läggas om regelbundet (Dambrauskas et al., 2008). Ett nyinlagt PTC-dränage kan orsaka 

uttalad smärta vid insticket samt inne i buken. Smärtan kvarstannar vanligen några dagar, men 

klingar av efter hand. Det är viktigt att patienten blir informerad om att smärta kan 

förekomma och att ordination av smärtlindring utförs av ansvarig läkare (Park et al 2005; 

Oran et al., 2000). Enligt Van Laethem et al (2003) kan perkutan avlastning av gallvägarna 

med PTC-dränage reducera flertalet av de vanligt förekommande symtomen hos patienterna 

och på detta sätt förbättra deras livskvalitet. I en japansk studie av Yoshida et al (2006) visar 

resultaten på ett ökat välbefinnande hos cancerpatienter, som med PTC-dränage får en kortare 

vårdtid på sjukhus och därmed en bättre återstående levnadstid. 

 

2.4.  Komplikationer med PTC-dränage 

Att få ett PTC-dränage kan ibland medföra komplikationer för patienten, oavsett om det 

handlar om ett nyinlagt PTC-dränage eller om patienten genomgått flera tidigare dränage-

byten (Winick et al., 2001). Komplikationer som kan uppstå vid inläggning av PTC-dränage 

är blödning, galläckage, sepsis, pancreatit och cholangit. Det finns även risk för att PTC-

dränaget kan ockludera och medföra gallstas och cholangit. Patienten får då feber, frossa och 

blir ikterisk. Om detta inträffar är patienten i behov av sjukvård för  
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antibiotikabehandling och kontrollröntgen eller byte av PTC-dränaget. Galläckage kan ske till 

fri bukhåla eller utanpå huden. Galläckagets läge och omfattning avspeglar graden av 

komplikation. Många komplikationer kan uppstå när patienten vistas i sin hemmiljö och 

patienten uppmanas då alltid att kontakta sjukvården för vidare handläggning (Kim et al., 

2008; Oran et al., 2000; Winick et al., 2001).  

 

2.5.  Information och undervisning från sjukvården 

En väl fungerande kommunikation är viktig för att kunna uppnå en god vårdkvalitet. 

Sjuksköterskan som ansvarar för omvårdnaden av patienten bör i sin information och 

undervisning till patienten utgå från dennes upplevelser, önskemål och frågeställningar. 

Kommunikationen ska vara ärlig och öppen, närvarande och uppmuntrande och det är viktigt 

att sjuksköterskan i sin kommunikation och i sitt bemötande bekräftar patienten och visar att 

hon förstår patientens upplevelser. Genom denna patientcentrerade form av kommunikation 

kan patienten delta aktivt i sin egen vård och behandling (McCabe, 2004). Wilson och Kenkre 

(2009) betonar i sin studie, vikten av att vårdpersonalen ständigt bör sträva efter att förbättra 

sin kommunikativa förmåga med patienterna, för att reducera antalet missöden och klagomål i 

vården. 

Att få ett PTC-dränage, en symtomlindrande behandling istället för kurativ kirurgi, kan vara 

svårt att acceptera både för patienten och dennes anhöriga och kan väcka oro och funderingar. 

Det kan också vara svårt för patienten att förstå syftet med behandlingen, som kan vara både 

smärtsam och långvarig. Det är viktigt att patienten informeras om målet med behandlingen, 

samt vilka komplikationer som kan uppstå och hur dessa kan förebyggas. Patienten ska 

grundligt undervisas i skötseln av sitt PTC-dränage för att dränaget ska fungera optimalt i 

patientens hemmiljö. Patienten bör också ha kontakt med sjukhuset för att kunna få hjälp om 

behov uppstår. Patientundervisningen är en pågående process och bör pågå under hela 

vårdtiden. Undervisningen bör ges både muntligt och skriftligt. Målet med undervisningen 

under vårdtiden är att patienten ska kunna känna sig trygg och säker inför hemgång (Oran et 

al., 2000).  

 

   4. 



PTC-dränaget medför en ökad infektionsrisk, då dränaget kan vara en inkörsport för bakterier 

från tarmen. Risken för infektioner ställer stora krav på noggrann hygien vid spolning och 

omläggning. Vid oförsiktighet finns risk för att dränaget rubbas ur sitt läge eller åker ut. Av 

denna anledning fixeras dränaget perkutant med en stopplatta, men patienten bör ändå vidta 

försiktighet och följa sjukvårdens anvisningar för skötseln av PTC-dränaget (Winick et al., 

2001). 

 

2.6.  PTC-dränage i hemmiljö 

Perkutan dränering av gallstas är idag ett effektivt och relativt non-invasivt ingrepp med 

ganska kort vårdtid på sjukhus i jämförelse med operation (Köcher, 2007; Oran et al., 2000). 

När PTC-dränaget fungerar väl skrivs patienten ut från sjukhuset. Patientens kontakt med 

sjukvården sker fortsättningsvis genom regelbundna byten av PTC-dränaget samt uppföljning 

av patientens hälsotillstånd av sjuksköterska och läkare. Med ett välfungerande PTC-dränage 

reduceras många av patientens svåra symtom, vilket enligt Sun et al (2008) och Gordon 

(1999) påverkar patienten positivt. Dambrauskas et al (2008) menar dock att ett externt 

dränage på buken trots allt är ett främmande föremål i patientens kropp, som kan kännas 

obekvämt och försvårar rörelse och aktivitet med tanke på att dränaget kan rubbas ur sitt läge. 

Dessutom har studier av Dahlstrand et al (2009) och Hanada, Iiboshi & Ishii (2009) visat att 

då dränaget kräver noggrann skötsel och regelbundna sjukhusbesök för dränagebyten, blir det 

ytterligare en ansträngning för patienten. Misra et al (2004) påtalar i sin studie att 

uppföljningen med PTC-dränage ofta blir lång och svår att förutsäga i förväg och att det alltid 

bör göras en individuell bedömning av varje enskild patient. 

 

2.7.  Problemformulering 

Det finns idag få studier som undersöker upplevelser hos patienter med gallstas av malign och 

benign karaktär som avlastas med PTC-dränage (Sun et al., 2008; Misra et al., 2004). På ett 

sjukhus i Mellansverige där PTC-dränage är vanligt förekommande hos patienter med 

gallstas, har patienterna ofta en kort vårdtid, när de kommer till vårdavdelningen för planerade 

byten av PTC-dränaget. Den korta vårdtiden försvårar och begränsar kontakten mellan  
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vårdpersonal och patient. Vårdspersonalen har sparsamt med tid att sätta sig in i patientens 

situation och få förståelse för hur patienten upplever sin hemsituation med PTC-dränaget. 

Patienterna får själva ansvara för att kontakta vården om problem uppstår. Vårdpersonalen har 

också mycket liten inblick i hur behandlingen med PTC-dränaget påverkar patientens dagliga 

liv utanför sjukhuset, vilket minskar vårdpersonalens möjligheter till uppföljning med god 

kvalitet. Det vore därför intressant att studera hur patienterna upplever att ha ett PTC-dränage 

och att undersöka hur patienterna upplever sin kontakt med sjukhusvården. Genom att öka 

kompetensen hos vårdpersonalen som arbetar med denna patientkategori kan vårdkvalitén 

förbättras och kan därmed leda till ökad trygghet för patienten i vården och behandlingen.  

 

2.8.  Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur PTC-dränaget påverkar det dagliga livet hos 

patienter som på grund av gallstas behandlas med PTC-dränage. Syftet var även att undersöka 

hur dessa patienter upplever kontakten med sjukhusvården. 

 

3.  Metod 

3.1.  Design 

Studien var deskriptiv med en kvalitativ ansats. Eftersom studiens syfte var att undersöka 

patienters upplevelser har en kvalitativ metod använts. Metoden är lämplig för att lyfta fram 

enskilda personers upplevelser och åsikter (Polit & Beck, 2008; Granskär & Höglund-Nielsen, 

2008). 

 

3.2.  Urval 

Studien genomfördes på en kirurgisk vårdavdelning på ett universitetssjukhus i Mellan-

sverige. Urvalet av patienter gjordes konsekutivt och baserades på patienter med 

gallgångsstriktur av malign eller benign karaktär, som behandlades med PTC-dränage.  
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Inklusionskriterierna var följande; patienten skulle ha fyllt 18 år och förstå svenska i tal och 

skrift samt vara kognitivt opåverkad. Patienten skulle ha utfört minst ett PTC-dränagebyte 

tidigare och haft PTC-dränaget i sin hemmiljö. Vidare skulle patienten vara kallad till 

vårdavdelningen eller vara inneliggande på vårdavdelningen vid intervjutillfället. Under 

studieperioden var åtta patienter tillgängliga och samtliga tackade ja till deltagande i studien. 

Patienterna hade diagnoserna pancreascancer, gallgångscancer, choledochussten och iatrogen 

gallgångsskada med galläckage. 

 

3.3.  Datainsamlingsmetod 

Datainsamling skedde via en personlig intervju av semistrukturerad art, som av Kvale (1997) 

beskrivs som en intervju med en intervjuguide innehållande öppna svarsalternativ. 

Intervjuerna var lågt standardiserade (Trost, 2005), vilket innebar att det fanns variationer i 

intervjuerna som exempelvis att några informanter behövde fler förklaringar än andra, samt 

att ordningsföljden av frågorna kunde variera. Frågorna i intervjuguiden var sex till antalet 

och utvecklades i samband med inläsning av litteratur (Polit & Beck, 2008; Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2008) och med hänsyn till uppsatsens syfte. Frågorna berörde upplevelser 

av att få ett PTC-dränage inlagt, vilken information patienten fick och hur PTC-dränaget 

påverkade patientens dagliga liv. Frågorna berörde även patientens upplevelser av att vistas på 

vårdavdelningen och hur läkarkontakten upplevdes.  

 

3.4.  Tillvägagångssätt 

Verksamhetschef och avdelningschef på vårdavdelningen där studien genomfördes gav 

tillstånd till att genomföra studien. Studien genomfördes under en treveckors period i 

november 2009. Åtta patienter som kallats till vårdavdelningen för byte av PTC-dränage, fick 

i samband med kallelsen till avdelningen ett informationsbrev hemskickat, med skriftlig 

förfrågan om deltagande och beskrivning av studiens syfte (se bilaga 1). Fyra män och fyra 

kvinnor deltog i studien. Samtliga uppfyllde inklusionskriterierna för urvalet. 

 Vid intervjun började författaren med att presentera sig för informanterna och erbjöd därefter 

muntlig information angående studien utöver den skriftliga informationen. Dessutom  
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tillfrågades informanten återigen angående deltagande i studien. Intervjuerna genomfördes i 

ett avskilt samtalsrum på avdelningen. Intervjuerna varade mellan 10-40 minuter. Intervjun 

genomfördes med stöd av en intervjuguide. Ingen fråga ändrades under studiens gång, men 

vissa frågor fick ibland upprepas eller förklaras närmare. Författarna genomförde hälften av 

intervjuerna var och intervjuade enskilt sina informanter. Intervjuerna spelades in med hjälp 

av bandspelare. Inspelningar och transkriberingar förvarades oåtkomligt i ett låsbart skåp på 

vårdavdelningen. 

 

3.5.  Bearbetning och analys 

Intervjuerna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys (Granheim & Lundman, 2004). I 

studien har en manifest innehållsanalys använts, vilken strävar efter att beskriva det som 

faktiskt står i texten utan tolkningar. Intervjuerna transkriberades ordagrant av den författare 

som genomförde intervjun. Det transkriberade materialet lästes därefter igenom för att 

författaren skulle tillgodogöra sig innehållet och skapa ett helhetsintryck. Därefter lästes 

samtliga intervjuer av båda författarna ett flertal gånger. Meningsbärande enheter plockades 

ut och kondenserades av författarna. Det kondenserade materialet kodades och grupperades 

till underkategorier och kategorier. Exempel på detta framgår av tabell 1. Kategorierna som 

användes skulle vara uttömmande och ömsesidigt uteslutande för att inga data skulle falla 

mellan två kategorier eller passa in i två eller flera kategorier (Granskär & Höglund-Nielsen, 

2008). 
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Tabell 1 Exempel på genomförande av innehållsanalys 

 

3.6.  Förförståelse 

Enligt Polit och Beck (2008) och Granskär och Höglund-Nielsen (2008) ses författaren som 

en medskapare av texten genom sitt deltagande i intervjun och kan därför inte ses som 

objektiv i sin roll. Intervjustudiens resultat kan därför inte heller ses som oberoende av 

författarna. Författarnas förförståelse har stor betydelse i tolkningsprocessen. I föreliggande 

studie arbetar båda författarna som sjuksköterskor på vårdavdelningen där studien utfördes. 

Författarna har haft möjlighet att på nära håll studera denna patientgrupp gällande bemötande,  
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Syftets 

indelningar 

Meningsenheter Kondenserande 

meningsenheter 

Kod Under-

kategorier 

Kategorier 

Dagligt liv Jag hade ju en slang innan 

och så...tittar man på den 

överhuvudtaget så om vi 

tänker på själva slangen, så 

det är väl aldrig trevligt att 

ha något som hänger ut ur 

kroppen hela tiden. 

Inte så trevligt att ha 

något som hänger ut 

ur kroppen hela 

tiden. 

Föremål 

utanför 

kroppen 

Ändrad 

kropps-

uppfattning 

Olustkänsla 

Jag känner av det hela 

tiden. Det svider och så 

blir det stopp. Ibland 

läcker det. 

Det svider, blir 

stopp och läcker. 

Sveda 

och 

läckage 

Besvär med 

läckage 

Kontakten 

med 

sjukhusvården 

Men vad jag inte kunde 

fatta, var att en sån där 

liten grej kunde vara så 

besvärlig. Det gjorde ju ont 

i ett par veckor efteråt, så 

här va... så just det kanske 

hade varit väldigt bra att få 

veta innan, vad man hade  

att förvänta sig... 

Liten grej kunde 

vara så besvärlig. 

Gjorde ont. Hade 

varit bra att få veta 

innan hur besvärligt 

det kunde vara. 

Veta vad man har 

att förvänta sig. 

Veta vad 

man kan 

förvänta 

sig. 

Brister i 

information 

Information 

och 

kommunika-

tion 

 



information och kommunikation i vården och behandlingen av patienterna. Detta gör det svårt 

att bortse från tankar, kunskaper och förutfattade meningar om det som ska undersökas. 

Författarna har därför försökt ha en öppen inställning till studien och åsidosatt sina egna 

åsikter och kunskaper.  

 

3.7.  Etiska överväganden 

Enligt Kvale (1997) finns det tre riktlinjer för forskning när det handlar om människor. Dessa 

tre är informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser. Detta har uppfyllts genom att 

deltagandet i studien var frivilligt. Informanterna gav sitt samtycke innan intervjun påbörjades 

och informerades om att intervjun kunde avbrytas när som helst utan att orsak angavs.  

Uppgifterna behandlades konfidentiellt, svaren användes endast för denna studies syfte och 

ingen obehörig hade tillträde till uppgifterna. Inspelningar och transkriberingar förvarades 

oåtkomligt i ett låsbart skåp. Patienterna är anonyma i resultatet, inga namn nämns. Efter 

uppsatsens examination kommer inspelat material och transkriberingar att makuleras. Möjliga 

konsekvenser för informanten att delta i studien diskuterades av författarna. Intervjuerna 

innehöll inga känsliga frågor. Studien gjordes i syfte att förbättra vårdkvalitén och risken för 

negativa konsekvenser var låg för informanten.  
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4.  Resultat 

Analysen av intervjuerna följde syftets två indelningar; dagligt liv och kontakten med 

sjukhusvården. Under dessa två indelningar uppkom sammanlagt nio kategorier och 17 

underkategorier, som presenteras i tabell 2 och 3. 

Tabell 2  Kategori och underkategori om upplevelser kring ett Percutant Transhepatiskt Cholangiografi(PTC)- 

dränage i det dagliga livet 

KATEGORI                                   UNDERKATEGORI 

                                                                

Olustkänsla 

Ändrad kroppsuppfattning 

Besvär med läckage 

Beroende Behov av hjälp   

Hygien Påverkan på hygien 

Klädesval Begränsningar i klädsel 

                                                                

Hinder för aktivitet                                        

Begränsad rörelseförmåga 

Förhindrat fritidsintresse 

                                                                

Familjerelation 

Fördelning av ansvar 

Påverkan på samliv 

                                                                

Välbefinnande                                                                 

Symtomlindring 

Förnöjsamhet 

 

Tabell 3  Kategori och underkategori om upplevelser av kontakten med sjukhusvården hos patienter med ett 

Percutant Transhepatiskt Cholangiografi(PTC)- dränage 

KATEGORI UNDERKATEGORI 

                                                          

                                            
Bemötande 

              

Positivt 

Känna sig välkommen 

Professionalitet hos personalen                                                     

             

Negativt 

Känna sig åsidosatt 

Tvingas vänta och passa tider 

 

Information och kommunikation 

Brister i information 

Språkets betydelse för information och kommunikation 
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Kategorier och underkategorier beskrivs här närmare under respektive rubrik och avslutas 

med citat från intervjuerna. 

 

4.1.  Dagligt liv 

4.1.1.  Olustkänsla 

Underkategorierna ändrad kroppsuppfattning och besvär med läckage mynnade ut i kategorin 

olustkänsla.                                                                                      

I studien framkom att flera av informanterna upplevde att PTC-dränaget gav en ändrad 

kroppsuppfattning. Dränaget kändes obehagligt och negativt laddat. Informanterna 

förknippade dränaget med t ex stomier eller som ett hål i kroppen. Två av de åtta intervjuade 

informanterna upplevde att de hade en främmande kropp som hängde ut ur kroppen.     

”...man förknippar ju det mycket med sådana här stomipåsar...jag kände det jättejobbigt”.         

”...och då få liksom ett hål i kroppen med en slang brevid”.                 

”Jag hade ju en slang innan och så…tittar man på den överhuvudtaget så om vi tänker på 

själva slangen, så det är väl aldrig trevligt att ha något som hänger ut ur kroppen hela 

tiden”. 

”Det är klart att det var ett intrång i min kropp... så jag känner liksom att jag har något 

främmande föremål i kroppen...känslan att jag har dem är väldigt jobbigt...”. 

Tre av de intervjuade berättade att de haft besvär med läckage av galla på huden. De upplevde 

det som ett stort bekymmer och det kunde göra ont. Galläckaget orsakades av stopp i PTC-

dränaget. Läckaget kunde leda till svåra hudirritationer och en av informanterna berättade att 

läckaget orsakade rodnad längs hela sidan av buken. För två av informanterna var galläckaget 

så påtagligt, att galla läckte ut på kläderna. 

”Jag känner av det hela tiden. Det svider och så blir det stopp. Ibland läcker det”. 

”...det visade sig vara svårare än vad de hade tänkt sig, så det var väldigt krångligt... Eller 

jag vet inte hur länge jag höll på och det var läckage. Det var fruktansvärda läckager, så jag 
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var röd på hela sidan. Jag var blöt i kläderna för jämnan”. 

 

4.1.2.  Beroende 

Många av informanterna behövde hjälp med att sköta sitt PTC-dränage, antingen av anhöriga 

eller av en distriktssjuksköterska. Tre av informanterna fick hjälp eller stöd av anhöriga med 

att sköta PTC-dränaget i hemmet. Det upplevdes som svårt att själv utföra skötseln av 

dränaget optimalt, då det behövdes fler händer, speciellt vid omläggning. Två av dessa 

informanter tog upp att de tyckte det kändes bra att inte behöva hjälp av 

distriktssjuksköterskan, då hjälpen av anhöriga var tillräcklig och bidrog till en känsla av 

oberoende från sjukvården. Två andra informanter hade hjälp av distriktssjuksköterskan. En 

av dem uppgav väntan på distriktssjuksköterskorna som omständigt, men accepterade och 

uppskattade ändå hjälpen på grund av sin beroendeställning. 

”...det är klart att det är knöligt med det här  pysslandet, sköljandet och det här 

omläggandet... och det hade jag nog inte klarat själv, det tror jag inte för man behöver nog 

vara två. Det är ju lite dumt och sen behöver man ju extra händer och hålla i olika saker...”.  

”Nu... har min man spolat, så det går ju perfekt. Han lägger om och allting”. 

” Det känns lite annorlunda då, jämfört med dem som kommer hem och ja, det, vi är ju 

hemma. Sover vi en timma så gör vi ju det och då tar vi det när vi vaknar. Vi har inte det 

hårda systemet att nu är klockan nio, nu kommer någon, så nu måste vi upp och duscha av 

oss...”. 

”Ja, krångligare så till vida att jag får sitta hemma och vänta på att sköterskorna kommer 

hem till mig dagligen, men det kan jag väl inte kalla för krångel”. 

”...Så måste jag ha hjälp två gånger om dagen. En på morgonen och en på kvällen...om man 

kan slippa det, men...”. 

 

4.1.3.  Hygien 

I studien framkom det att PTC-dränaget gav en påverkan på hygienen, då det fanns en del 
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okunskap och svårigheter med att kunna sköta hygienen optimalt. Tre av informanterna 

påpekade att de varit mycket försiktiga med att duscha och bada med tanke på 

infektionsrisken. Alla tre nämnde att de använde plast som omläggningsmetod. En av 

informanterna hade nyligen fått veta att det fanns plast för omläggning och att den kunde 

användas för att underlätta dusch. En informant funderade på om det gick att duscha utan 

plasten, utan omläggning, och undrade om det inte skulle vara bättre. En av informanterna var 

rädd för att det skulle komma vatten in under förbandet. Flera av informanterna hade följt 

hygienanvisningarna från avdelningen och detta hade på sätt och vis försvårat deras skötsel av 

PTC-dänaget i hemmet. En av informanterna uttryckte att avdelningsrutinerna gällande 

hygienen kunde frångås något i hemmet. 

”Hur duschar man? Jag har inte vetat längre än till för någon månad sedan att det finns det 

här…plasten…då har man ju stått med halva kroppen i badkaret. Och jag som älskar att 

bada, duscha och bada. Halva kroppen i, eller suttit ner och hållit i allt det här, tussarna 

och…det är en stor apparat bara att hålla sig fräsch. Och det måste ju förändras”. 

”att man kan till exempel duscha utan plasten, att det kanske till och med är bra? Det här 

skulle jag nog ha velat veta tidigare...för man är ju naturligtvis orolig att det ska kunna krypa 

in bakterier via slangen”. 

”...och sen hygienen då, jag har ju sånt här ...plast, som gör att jag kan duscha. Och det har 

ju också varit, man har ju varit ganska försiktig, man vill ju inte att det ska komma in vatten”. 

”...jag skulle kunna tycka att man skulle få lite mer information om, steriliteten och sånt 

där...när man är på sjukhus inlagd så är det ju så himla noga allting att det är, vilket gör att 

det blir överdrivet noga när man är hemma. Näh  jag har inte varit nå försiktig alls... det är 

klart att jag lagt om det och använt handsprit, men...inte använt handskar...”. 

 

4.1.4.  Klädesval 

Dränaget orsakade begränsningar i klädseln och fyra av de intervjuade informanterna 

berättade om klädseln i olika sammanhang. En informant var hela tiden tvungen att 

kontrollera att PTC-dränaget var nerstoppat i byxorna för att inte riskera att fastna. En 
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informant poängterade att det var viktigt att ha ett skärp, så inte dränaget skulle åka ut och 

synas. En annan informant hade problem gällande festlig klädsel, då det fanns ett stort behov 

att fortfarande kunna känna sig lite extra fin trots dränaget. En av informanterna kände stark 

frustration över att inte kunna använda BH. Dränagets placering gjorde att det skavde och 

orsakade smärta om BH användes. 

”...det gäller att komma ihåg var jag har dem nånstans...och stoppa ner dem i byxorna”. 

”Jag får tänka på att ha skärp i midjan så att inte den här...att den åker inte åker ut och syns. 

Det är man ju lite rädd för”. 

”...när man ska klä på sig, när man ska ha något extra elegant. Jag har ju är ju fortfarande, 

vill gärna gå bort, gå ut och vara lite extra, då har man lite pul på att klä sig”. 

”Men jag har inte haft BH sedan i mars, vilket känns för jävligt, jättejobbigt.  Jo, den sitter 

precis där BH:n är och det skaver och gör ont, så att det inte går att ha BH”.  

 

4.1.5.  Hinder för aktivitet 

PTC-dränaget kunde leda till en begränsad rörelseförmåga och förhindrat fritidsintresse.   

Flera av informanterna uttryckte att PTC-dränaget begränsade deras rörelseförmåga mer eller 

mindre. Fem av informanterna uttryckte att PTC-dränaget på något sätt var i vägen hela tiden, 

exempelvis att den var i vägen när de skulle sova, att de var rädda att de skulle lägga sig på 

den eller fastna med den någonstans. Två informanter upplevde smärta då de reste sig ur 

sängen. Att inte kunna ligga bekvämt i sängen påverkade även sömnen negativt för 

informanterna. I studien framkom också att fyra av informanterna kände sig begränsade i 

utförandet av basala vardagliga aktiviteter. 

”Sen när jag ligger i sängen och ska resa mig upp, då bara... spänner det väldigt”. 

”Den här själva kranen är ju hemsk! När man ska sova och sådär… Den sitter så högt upp på 

mig, vilket gör att om man rör sig så känns det otrevligt”. 

”Man vågar ju heller inte vända sig och sova på den sidan...Man är ju så rädd för att fastna i 

någonting...hur länge kommer man  gå så här och sätta handen framför och skydda den?”.
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”Man blir ju mindre rörlig... man kan ju inte riktigt hålla på att stöka runt hemma, så som 

man vill...jag kan ju inte gå upp i garderoben och leta efter något i de översta hyllorna”. 

 

Flera av informanterna uppgav att det var omöjligt att kunna utföra sitt fritidsintresse i den 

utsträckning som tidigare var möjligt. Antingen utförde informanterna sina intressen med 

påföljande smärta eller så undvek de att utföra de aktiviteter som kändes obehagliga eller 

gjorde ont. Tre informanter upplevde att de saknade att inte kunna bada utomhus sommartid. 

 

”Nu har jag hållit på och sågat ner träd och sånt där, bär tunga saker, då känner jag ju av 

det. Visst kan jag göra det, men då får jag stå ut med att det gör lite ont, men jag kan ju göra 

det. Det kanske man inte ska? Eftersom jag får ont!”. 

”…jag har inte kunnat utföra det jag normalt gör på fritiden. Vi har ju hästavel, vilket 

innebär att jag inte kan leda hästarna, för jag menar, unghästarna de kan ju, buffar ju och 

har sig, så att med risk liksom för att de ska slita ut den där så”. 

”Jag kan inte bada. Det har jag saknat i sommar och lika att lägga sig i badkaret eller gå på 

SPA”.  

 

4.1.6.  Familjerelation 

Kategorin familjerelation uppkom ur underkategorierna fördelning av ansvar och påverkan på 

samlivet. 

En informant uttryckte att det var väldigt jobbigt att få PTC-dränaget i samband med nyblivet 

föräldraskap. Informanten kunde inte vara delaktig i familjelivet i den utsträckning som 

önskades och sambon fick ta det största ansvaret i hemmet. Informanten upplevde att PTC-

dränaget var i vägen och försvårade till exempel lek med sonen. Informanten uttryckte en 

rädsla för att PTC-dränaget skulle komma till skada i samband med detta. 

” ...min sambo fick ta ett mycket stort ansvar därhemma, vilket var jobbigt för hela familjen”. 
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”Och sen så har jag inte kunnat hantera min son så mycket som jag skulle kunnat göra utan 

den…i och med att han är nyfiken på den och käkar på den och sådär…”. 

 

En informant berättade att denne mycket ogärna visade sig med bar överkopp och antydde att 

det var oattraktivt med en slang på magen, vilket gav en påverkan på samlivet med 

informantens partner. 

”…och jag visar mig ju ogärna utan kläder på överkroppen…samlivet har väl kanske fått sig 

en törn under den här tiden, det är ju inte särskilt upphetsande med en slang, eller?”. 

 

4.1.7.  Välbefinnande 

Underkategorierna symtomlindring och förnöjsamhet utmynnade i kategorin välbefinnande. 

Några av informanterna berättade att de upplevde symtomlindring när PTC-dränaget blev 

inlagt. En informant hade haft problem med illamående innan PTC-dränaget lades in och en 

annan informant hade problem med buksmärta i samband med måltid. För dessa båda innebar 

symtomlindringen att kunna äta optimalt igen. En av informanterna hade haft stora besvär 

med klåda innan PTC-dränaget blev inlagt. Klådan var så kraftig att det ledde till socialt 

handikapp, då informanten inte gärna ville umgås med andra människor.  I detta fall innebar 

symtomlindringen att klådan försvann.  

”Ja, jag kan ju äta bättre. Ja, för nu kan jag äta vad som helst utan att känna någonting”. 

”... jag kan ju äta nu, bättre. När det här började för mig så har jag ju haft väldigt svårt med, 

och få i mig mat...jag har ju mått illa”. 

”Jag har i stort sett kunnat göra det mesta ändå. Kanske i mindre skala...  Men, ja, det var 

just det här när det var som värst med klådan kunde man inte umgås med folk för då började 

det klia så…och det var ju fruktansvärt” 

 

För en del av informanterna upplevdes behandlingen med PTC-dränage som en känsla av  
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förnöjsamhet. Trots att informanterna ville bli av med sitt PTC-dränage, så såg fyra av de 

intervjuade att det ändå var en nödvändig behandling. Två av dessa uttryckte klart att de inte 

skulle ha överlevt utan PTC-dränaget. Den tredje mådde så dåligt, var nästan medvetslös när 

PTC-dänaget blev inlagt och den fjärde tyckte att det var skönt att få dränaget, då informanten 

hade problem innan. En annan av informanterna, som hade en striktur av malign karaktär, 

visade livslust på så sätt att inte vilja ge upp och berättade att det måste finnas en vilja att 

kämpa. 

”Ja, jag var död, så att de höll inte på att få liv i mig... Det var ingen som trodde att jag 

skulle överleva, men det gick bra... Skönt att de kunde”. 

”...hade jag inte fått PTC:n så hade jag varit död...”. 

”…just då hade jag ju problem, så då var det bara skönt att få in det. Så det blev någon 

ordning”. 

” Att känna sig nöjd och ha en vilja. Jag ska klara av det och jag kan inte sätta mig ner på en 

stol och tänka att nu är jag sjuk och nej, men man måste ju sträva lite själv, eller hur?”. 

 

4.2.  Kontakten med sjukhusvården 

4.2.1.  Bemötande 

Kategorin bemötande uppkom ur fyra olika underkategorier. Underkategorierna var; känna sig 

välkommen, professionalitet hos personalen, känna sig åsidosatt och tvingas vänta och passa 

tider.   

Samtliga informanter kände sig välkomna och trygga med att komma till avdelningen på 

sjukhuset och betonade att de kände sig sedda av vårdpersonalen. En av informanterna 

uttryckte att stämningen mellan personalen tycktes vara god och att personalen verkar ha ett 

gott samarbete. En informant upplevde sjukhusmiljön som skrämmande och att den väckte 

blandade känslor eftersom informanten vårdats och behandlats för sin sjukdom. Trots detta 

uppskattade informanten att komma till en vårdpersonal och en miljö som var välbekant.  

”…något som jag verkligen vill poängtera och det är hur välkomnad man känner sig när folk  
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känner igen en…Folk kommer fram och hälsar och hur är läget? Och sådär, och det känns 

väldigt bra. Man känner sig välkomnad och trygg”. 

”...det är väldigt bra stämning här tycker jag...när jag har pratat med andra som legat här, 

säger de samma sak att dem som jobbar här verkar ha en ganska bra gemenskap. Så det 

verkar som om man jobbar bra ihop, så det känns väl väldigt bra att komma tillbaka hit”. 

”Det väcker lite blandade känslor när jag kommer in till avdelningen. Minnen…det är väl 

inte alltid så livat att ligga här…jo, det är väl bra att man får komma hit och byta, där man 

känner till personalen och miljön, så man inte behöver gå någon helt annanstans och träffa 

helt nya människor”. 

 

En av informanterna kom vid ett vårdtillfälle till en annan vårdavdelning, där de inte hade 

samma rutiner för skötsel av PTC-dränage som på hemavdelningen. Informanten upplevde att 

rätt omvårdnad inte utfördes och att vissa omvårdnadsmoment missades, vilket ledde till 

onödigt lidande för informanten. Att bli bemött med kunskap och professionalitet ansågs 

mycket viktigt för informanterna.  

”...när jag hade fått den så var det ingen som egentligen brydde sig om att jag hade något 

dränage. Det byttes... inga kompresser på en hel vecka. Jag låg här nere då... Och spolningen 

funkade inte heller. Så när jag kom upp hit, så blev de alldeles förskräckta att ingen hade 

gjort något...då var det stopp i den där skiten också. På den här våningen…här vet ni vad det 

handlar om”. 

Några av informanterna upplevde att deras tid för läkarsamtal inte var prioriterade och kände 

sig på så sätt åsidosatta. En informant hade aldrig fått tala enskilt med ansvarig läkare, utan 

bara en kort stund på ronden. En del av informanterna uttryckte också att de sällan fick träffa 

samma läkare vid avdelningsbesöken, vilket de upplevde som negativt.  

”...den har jag bara pratat med på ronder, men aldrig pratat privat med någon läkare... Jag 

får ju träffa en läkare efteråt, på ronden, men bara kort, för då är de ju alltid jäktade och 

så...”. 

”Dels har jag haft flera olika läkare... de sinsemellan har väl sagt lite olika saker som jag har  

   19. 



upplevt det... Ja, man får ju knappt träffa läkarna tyvärr. De har ju så mycket att göra så vitt 

jag förstår. Men de gånger som jag har varit här, så har jag fått vänta många, många timmar 

efter att jag har bytt, så kommer någon läkare och pratar med mig i fem minuter och det, åh, 

väldigt sympatiskt och trevligt, men personen i fråga har ju liksom inte tid...”. 

 

Flera av informanterna ansåg att väntan på avdelningen i samband med byte av PTC-dränaget 

kunde bli lång. Trots att de inte hade några andra tider att passa, kunde det upplevas negativt. 

”...det är en passning, det är en brytning i själva vardagen. Tiden man ska passa och det att 

man ska upp, man ska sitta och vänta och så, på avdelningen. Ja, men det brukar jag inte 

tänka på, jag är ju pensionär så jag har ju tid att vänta, men det är ju tråkigt ändå 

emellanåt...”. 

 

4.2.2.  Information och kommunikation 

Att det fanns brister i informationen, samt att språket hade betydelse för informationen och 

kommunikationen, var något som uppdagades under studien. 

Två av informanterna berättade att de hade fått skriftlig information i form av en broschyr, 

men att de ansåg att informationen var bristfällig. Fyra sa att de gärna skulle ha velat få veta 

vad PTC-dränaget egentligen gjorde i kroppen och få det nedskrivet. Fem informanter 

funderade över hur länge de egentligen skulle ha sitt PTC-dränage. En informant hade inte fått 

någon information om att PTC-dränaget kunde orsaka smärta och hade önskat mer 

information om detta för kunna vara mera förberedd. En annan informant var nöjd med den 

skriftliga och muntliga informationen som hade givits av både läkare och sjuksköterska. 

Denna informant ville istället få mer information om steriliteten vid omläggning av PTC-

dränaget i hemmet.     

”...jag hade liksom önskat mig...att de hade givit mig en mer förklarande bild av hur det 

egentligen kommer att se ut i kroppen på mig...Man  frågar sig själv, vad är det? Vad ska det 

vara bra för? Om du nu får det här, så händer si och så i din kropp”. 
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”...kom med broschyren...den är ju rätt så bra, men den är kortfattad, men man förstår ju inte 

varför man ska ha den och såna här saker heller riktigt...”. 

”Jag tycker inte att jag har fått någon bra information faktiskt, i alla fall inte som jag har 

kunnat ta åt mig…utan bara det att, ja, att man ska hålla på såhär. Såhär kan man hålla på i 

ett till två år och det lär jag väl vara uppe i nu…Det har varit lite mer kringgående svar. Det 

har inte varit liksom såhär är det och såhär blir det”.  

”Men vad jag inte kunde fatta var att en sån där liten grej kunde vara så besvärlig. Det 

gjorde ont i ett par veckor efteråt, så här va…så  just det kanske hade varit väldigt bra att få 

veta innan, vad man hade att förvänta sig…”.  

Tre av de åtta informanterna upplevde att de ibland hade svårt att förstå vad läkaren sade, 

antingen på grund av att läkaren bröt på ett annat språk eller att läkaren använde sig av 

fackspråk. En av informanterna önskade sig en grundligare information om PTC-dränaget och 

dess behandling. Informanten menade att alla patienter inte hade samma förkunskaper som 

sjukvårdspersonal och att hänsyn borde tas till detta. En av informanterna berättade att det var 

skönt att ha anhöriga med sig vid ett inplanerat läkarsamtal, just för att det var mycket ny 

information på kort tid.  

 ”Vi är ju inga sjuksköterskor eller kunniga just...inom såna här grejer så att vi bör få bättre 

information”.  

”...många som rantar om kring med alla möjliga ursprung...vissa är svåra att förstå, men det 

är inget fel att de gör det, bryter på ett annat språk. Det gör ju ingenting, bara man förstår 

dem...”. 

”Ja, det är ju lite svårt med det. Jag har ju svårt att förstå det ibland... Ibland bryter doktorn, 

men när en sköterska hjälper till och förklarar vad doktorn menar...” 

”....för fyra öron hör bättre än två. Sådär när... det är nu sådär när det gäller en själv, att det 

går in, men det fastnar inte... så när man kommer hem så tänker man att vad sa han? Vad var 

det?... Och du vet att det finns termer som man inte kan höra vad det är  och då sitter man 

och vad var det då?”. 

 

21. 



5.  Diskussion 

PTC-dränaget medförde olustkänsla i form av förändrad kroppsuppfattning och besvär med 

läckage. En beroendeställning påtalades, exempelvis i skötseln av PTC-dränaget. PTC-

dränaget medförde en påverkan på hygienen och val av klädsel. PTC-dränaget ansågs också 

förhindra fysisk aktivitet, såsom begränsning av rörelseförmåga och förhindrande av 

fritidsintresse. Vidare påverkade PTC-dränaget familjerelationen negativt, men medförde 

även välbefinnande såsom t ex symtomlindring. Upplevelsen av kontakten med sjukhusvården 

innebar för patienten trygghet, professionalitet och känsla av att vara välkommen, vilket 

sammanfattades under kategorin bemötande. Under kategorin informationen och 

kommunikationen upplevdes brister, såsom att tvingas vänta och passa tider, men också 

brister avseende information och språkbruket som användes. 

 

5.1.  Resultatdiskussion 

5.1.1.  Dagligt liv 

Det finns ett flertal studier som visar att behandlingen med PTC-dränage är relativt säker, 

effektiv och bekväm för patienten med en ganska liten komplikationsfrekvens (Köcher et al., 

2007; Kim et al., 2008). Studiens resultat tyder dock på att de flesta informanterna upplevde 

en olustkänsla i sitt förhållande till PTC-dränaget. Känslan av olust kring PTC-dränaget är 

förståeligt, men i vilken grad, anser författarna att vårdpersonalen nog inte är medveten om. 

Genom att vårdpersonalen ger en tydlig information om syftet och målet med PTC-dränaget, 

som förespråkas i studien av Oran et al (2000), så kanske olustkänslan för patienterna skulle 

kunna reduceras och många av patienternas föreställningar om PTC-dränaget skulle 

förhindras.  

I studien framkom att några informanter hade mycket stora besvär med läckage och sveda på 

huden, vilket krävde täta omläggningar av PTC-dränaget. Några informanter kände smärta vid 

insticksstället. Enligt författarna är det en stor nackdel att PTC-dränaget kan ockludera och 

medföra sveda och läckage på huden. Besvär med läckage medför ytterligare omvårdnad av 

PTC-dränaget för patienten och kan kanske leda till otrygghet. Då patienten vistas på sjukhus, 

så kan vårdpersonalen hjälpa patienten med täta omläggningar av PTC-dränaget. Sker detta 

däremot i patientens hemmiljö, så minskar förutsättningarna för att patienten ska klara detta 
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själv. Flera av informanterna var i behov av hjälp med skötseln av PTC-dränaget och fick 

hjälp antingen av anhöriga eller av hemsjukvården. En del av informanterna lade ett stort 

värde i att få känna sig oberoende från sjukvården, då stödet och hjälpen från anhöriga i 

skötseln av PTC-dränaget var tillräcklig. Några informanter var beroende av hjälp från 

hemsjukvården, vilket innebar en väntan och tidspassning för informanterna. Trots att hjälpen 

var nödvändig, önskade informanterna slippa denna beroendeställning. Författarna anser att 

det är ytterst viktigt att vårdpersonalen är lyhörda för patientens önskemål och i samråd med 

patienten planerar för den fortsatta vården i hemmet, vilket påtalas i studier av McCabe 

(2004) och Oran et al (2000). På detta sätt tror författarna att patientens upplevda 

beroendeställning kan minimeras och patientens trygghet inför hemgång kan öka.  

Att PTC-dränaget kunde medföra problem ur hygiensynpunkt, var något som framkom i 

studien. Att bristfällig information från vårdavdelningen medförde onödigt stora svårigheter 

för patienten att kunna sköta sin hygien optimalt, var däremot överraskande för författarna. En 

informant påtalade avsaknad av information om vilka omläggningsmaterial som fanns 

tillgängliga, då det var stora problem med att duscha med PTC-dränage. Proceduren med 

dusch upplevdes av informanten som mycket besvärlig och kunde kanske ha undvikits om 

informanten tidigare hade vetat om att det fanns plast (tegaderm) som skydd, alternativt att 

informanten kunde duschat utan plast. Författarna instämmer med Winick et al (2001) om att 

då PTC-dränaget medför en ökad infektionsrisk, bör patienten vidta försiktighet och följa 

sjukvårdens anvisningar för skötseln av PTC-dränaget. Vid oförsiktighet finns dessutom en 

risk för att dränaget rubbas ur sitt läge eller åker ut. För att undvika oklarheter av detta slag, 

borde större vikt läggas på undervisningen till patienten under vårdtiden.  

PTC-dränaget försvårade även klädseln, något som framförallt de kvinnliga informanterna 

framhöll, där exempelvis BH kunde vara omöjligt att använda. Författarna tror att 

vårdpersonalen är relativt ovetande om att PTC-dränaget skulle försvåra valet av klädsel. På 

sjukhuset visar sig sällan detta problem, då de flesta patienterna bär sjukhusets kläder. Att inte 

kunna klä sig efter egna önskemål, inskränker på patientens dagliga liv, exempelvis att behöva 

använda skärp för att PTC-dränaget inte ska åka ut och synas. Författarna anser att om denna 

information skulle tydliggöras för ansvariga läkare, så kanske de befintliga metoderna för 

inläggning av dränage och val av insticksställe skulle kunna ses över och förbättras. 

Informanterna framhöll att dränaget försvårade dagliga aktiviteter och förhindrade utövandet  
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av fritidsintressen. Dahlstrand et al (2009) och Dambrauskas et al (2008) menar att PTC-

dränaget ibland upplevs obekvämt för patienten och riskerar att rubbas ur sitt läge vid rörelse 

och aktivitet i det dagliga livet, jämfört med andra behandlingsmetoder som inte innebär ett 

dränage på buken. De informanter som utövade fritidsintressen, upplevde att PTC-dränaget 

antingen förhindrade eller omöjliggjorde dessa. Informanterna tyckte sig inte fått information 

om att PTC-dränaget skulle kunna vara ett fysiskt hinder för aktivitet. En av informanterna 

ville ogärna visa sig med bar överkropp inför sin partner och uttryckte att samlivet blivit 

påverkat på grund av att PTC-dränaget kändes oattraktivt. Författarna tror att denna aspekt 

ägnas mycket liten tanke inom sjukvården, då behandlingen och att kunna avhjälpa problemet 

med gallstas är det viktigaste. Hur patienten upplever dränaget tror författarna därför blir 

sekundärt. 

Trots att många negativa aspekter av behandling med PTC-dränage framkom i studien, 

uttryckte några informanter att behandlingen var nödvändig på grund av att den minskade 

symtom såsom illamående och klåda samt effektivt förbättrade matlusten, Att symtomlindring 

påverkar patienten positivt är något som förespråkas av Sun et al (2008) och Gordon (1999). I 

studien av Tajiri et al (2006) framhävs ett ökat välbefinnande hos patienter med malign 

diagnos, som med PTC-dränage får en kortare vårdtid på sjukhus och en bättre återstående 

levnadstid. Författarna antar att patienter med malign diagnos som mått dåligt och lidit av 

exempelvis illamående och trötthet på grund av sin ikterus, i större utsträckning känner av 

symtomlindring jämfört med patienter med benign diagnos, som kanske fått en 

gallgångsskada efter operation och dessutom fått ett PTC-dränage. I detta fall kanske hela 

upplevelsen kändes negativ.  

 

5.1.2.  Kontakten med sjukhusvården 

Samtliga informanter kände sig väl bemötta på vårdavdelningen och uppskattade att bli sedda 

av vårdpersonalen. Vårdpersonalen var välkomnande och professionell och ansågs samarbeta 

bra, något som bidrog till en god atmosfär enligt informanternas berättelser. Den positiva 

upplevelsen av att vistas på vårdavdelningen överskuggade rädslan och obehaget som ibland 

upplevdes i samband med sjukhusmiljön och sjukdomen som patienten behandlades för. 

Författarna anser att patienternas uppskattning och positiva feedback till vårdpersonalen är av 
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stort värde och kan förstärka personalen i sitt fortsatta arbete. Författarna håller även med 

Wilson och Kenkre (2009) och McCabe (2004) som menar att då patienten är nöjd med 

vårdpersonalens bemötande och där patientcentrerad vård tillämpas, blir vården bättre och 

missnöjen och klagomål kan därmed reduceras. Några av informanterna påtalade dock en 

känsla av åsidosatthet, i de fall då de inte prioriterades av läkarna. Att uppleva att läkaren inte 

tar sig tid för patienten, eller att aldrig fått tala enskilt med sin ansvariga läkare medför 

irritation och missnöje, något som enligt Wilson och Kenkre (2009) medför ett dåligt rykte för 

vården. Författarna anser att det är mycket betydelsefullt för patienterna att få tala enskilt med 

sin ansvariga läkare, något som troligtvis ökar tryggheten för patienten i vården och 

behandlingen. Därför anser författarna att läkare som är involverade i patienters behandlig bör 

få vetskap om detta problem. 

De informanter som upplevde lång väntan och tidspassning i anslutning till vården och 

behandlingen av PTC-dränaget, beskrev den långa väntan som tråkigt och som ett avbrott i 

vardagen. Författarna tror att informanterna kanske kände att vården ”slösade” med 

patienternas tid. Winick et al (2001) menar i sin studie att det ska finnas en god planering för 

patientens återbesök till sjukhuset, som ska göras i samråd med patienten. Det skulle enligt 

författarna vara önskvärt att patienternas väntetid minimerades i vården, något som idag kan 

vara ett problem på en vårdavdelning med både akut och planerad verksamhet. Kanske skulle 

dessa patienter istället vårdas på en avdelning med enbart dagkirurgi, för att underlätta både 

patientens väntan och minska personalens stress. På detta sätt kanske även läkarens 

tillgänglighet för patienten skulle kunna öka.  

Informanterna i studien hade flera synpunkter på informationen som gavs av vårdpersonalen i 

samband med behandlingen med PTC-dränaget. En del informanter påtalade att det var svårt 

att förstå och ta till sig informationen som gavs. Detta stod ibland i relation till när 

informationen gavs och på vilket sätt. Oran et al (2000) menar att informationen ibland kan 

blockeras av andra svåra besked som patienten fått och då har svårt att ta till sig av 

informationen. Det anser författarna är viktigt att ha i åtanke för vårdpersonalen, som ansvarar 

för att ge information till patienten. En del informanter betonade svårigheter att förstå 

informationen då den bestod av fackspråk. En del informanter försökte avhjälpa detta genom 

att låta anhöriga närvara under läkarsamtalen. En del informanter saknade utförligare 

information. Trots att informanterna fått både skriftlig och muntlig information, önskade de 

mer information om orsaken till behandlingen och en tidsplan för avsedd behandling. Ibland 
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var språket en bidragande orsak till svårigheter att förstå informationen, exempelvis om 

läkaren bröt på ett annat språk. Det ansågs då positivt att ha stöd från sjuksköterskan som 

hjälpte patienten att förstå informationen. Oran et al (2000) ser undervisningen som en 

pågående process under hela vårdtiden och hävdar att sjuksköterskan och läkaren ansvarar för 

att informationen ska kunna tillgodogöras av patienten. Författarna anser det mycket viktigt 

att patienten ska kunna förstå informationen och undervisningen som ges på vårdavdelningen. 

Informationen måste därför i enighet med McCabe (2004) vara patientcentrerad och 

informationen och undervisningen bör utgå från patientens frågor och önskemål.  

 

5.2.  Metoddiskussion    

Studiens syfte var att beskriva upplevelser och erfarenheter hos patienter. För att kunna uppnå 

detta krävs en metod som kan lyfta fram den enskildes subjektiva upplevelse. Polit och Beck 

(2008) anser att kvalitativ forskning syftar till att beskriva och förstå subjektiva erfarenheter 

och upplevelser. En kvalitativ ansats lyfter fram de dynamiska, holistiska och individuella 

aspekterna av människors upplevelser. Trost (2005) menar att om syftet med en studie är att 

finna mönster eller förståelse, bör en kvalitativ ansats användas. Med en kvantitativ metod 

kan inhämtad information i en undersökning omvandlas till statistik, medan den kvalitativa 

metoden bygger på att författaren ska försöka skapa en uppfattning om den enskildes tankar, 

känslor och upplevelser.  

 

5.2.1.  Datainsamlingmetod  

Vid denna studie valde författarna att inte använda sig av en enkätundersökning, då svaren 

troligtvis inte hade blivit lika omfångsrika, som vid en intervjustudie. I intervjusituationen har 

författaren möjlighet att förtydliga frågor, något som vid en enkätundersökning är svårt. 

Genom att författaren kan förtydliga frågorna för informanten, kan missförstånd undvikas och 

eventuellt mer uttömmande svar erhållas, vilket anses positivt av författarna. Vid 

intervjutillfället ges dessutom tillfälle för författaren att studera informantens kroppsspråk och 

ansiktsuttryck, vilket är värdefullt i förståelsen av materialet. Detta kan inte heller göras i en 

enkätstudie. Författarna anser därför att metoden var lämplig för studien.  
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Intervjuerna ägde rum minst en och en halv timme innan planerat byte av PTC-dränage. Detta 

gjordes för att informanterna inte skulle känna sig stressade av intervjuerna eller påverkade 

efter utförd behandling. Eftersom författarna arbetade på vårdavdelningen, kände de flesta 

informanterna igen författarna. Detta sågs av författarna som något positivt då författarna 

upplevde att informanterna var avslappnade och trygga inför att få träffa någon de kände igen 

och informanterna upplevdes intresserade av att delta i studien. Det är oklart för författarna 

om informanterna påverkades av att intervjuerna utfördes av sjuksköterskor från den 

avdelning informanterna behandlades på och om detta kan ha påverkat svaren på 

intervjufrågorna i någon riktning. 

Frågorna i intervjuguiden var semistrukurerade (Kvale, 1997), med en förhoppning om att 

informanterna skulle få berätta relativt fritt om sina upplevelser kring att leva med ett PTC-

dränage och kontakten med sjukhusvården. Vissa frågor tycktes svåra att förstå för 

informanterna, och författarna fick förtydliga dessa. Frågan ” finns det något som du kan göra 

idag som du inte kunde innan du fick ett PTC-dränage inlagt?” fick förtydligas till samtliga 

informanter. Informanterna hade många gånger svårt att relatera till detta, frågan antogs 

kanske som en ledande fråga, som att PTC-dränaget antogs göra allting svårare för dem.  

Då frågorna var vida, gav det en stor frihet för informanterna och både författarna och 

informanterna kände stöd av intervjuguiden. Eftersom författarna inte hade någon tidigare 

erfarenhet av att genomföra en intervju kändes det som en stor fördel att kunna följa en röd 

tråd genom intervjuerna.  

 

5.2.2.  Genomförande, analys och tillförlitlighet  

Urvalet av informanter gjordes konsekutivt, vilket innebar att de patienter som uppfyllde de 

av författarna förutbestämda kriterierna för deltagande i studien tillfrågades. Att urvalet 

gjordes konsekutivt berodde på att det var enkelt genomförbart, men urvalet kan dock inte 

räknas som representativt. Syftet med studien var dock att undersöka patienters individuella 

upplevelser.  

Fyra män och fyra kvinnor med både maligna och benigna diagnoser deltog i studien. Antalet 

intervjuer ansågs av författarna tillräckligt för att få svar på syftet. Författarna kände att  
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studiens material var mättat efter fem intervjuer, men valde ändå att genomföra ytterligare tre 

intervjuer för att ytterligare stärka resultatet. Orsaken till att både maligna och benigna 

diagnoser valdes med i studien var av författarna att få en så tydlig och vid bild av 

individuella upplevelser som möjligt. Om författarna hade valt att utesluta en av ovanstående 

patientgrupper, kanske resultatet hade utfallit på ett annorlunda sätt. För bedömning av 

materialets reliabilitet, grupperade författarna de olika meningsbärande enheterna i kategorier 

på varsitt håll för att sedan jämföra samstämmigheten. Detta gjordes i syfte att nå konsensus, 

som beskrivs av Granskär och Höglund-Nielsen (2008). Vid konsensusförfarandet skedde 

diskussion och reflektion mellan författarna i syfte att nå samstämmighet gällande tolkningen 

av texterna. Endast de meningsbärande enheter som båda författarna godkände har tagits med 

i studien.  

Tillförlitligheten på studiens resultat kan påverkas av flera faktorer. Författaren är i sig själv 

ett forskningsverktyg, något som kan påverka reliabiliteten. Miljön där intervjun utfördes kan 

också vara en påverkande faktor för resultatet inom kvalitativ forskning. Granheim och 

Lundman (2004) menar att en kvalitativ studies trovärdighet mäts genom trovärdighet 

(credibility), pålitlighet (dependability) och överförbarhet (transferability). Samtliga 

informanter svarade positivt på intervjufrågorna som berörde kontakten med sjukhusvården. 

Författarna var sjuksköterskor från avdelningen där patienterna fått vård och behandling. 

Kanske skulle svaren blivit annorlunda om författarna varit okända för informanterna och inte 

arbetat på vårdavdelningen. Författarnas upplevelse av informanterna var att de kände tillit till 

författarna och var avslappnade och ärliga i samtalet, samt att de verkade uppskatta att få 

samtala med en sjuksköterska från avdelningen som hade tid att lyssna. Resultatet anses av 

författarna som pålitligt och kan därför överföras till andra patienter i samma situation. 

Eftersom resultatet svarar på syftets två delar anser författarna att syftet med studien är 

uppnått och resultatet därmed trovärdigt.  

 

5.3.  Slutsats      

PTC-dränaget lindrar svåra symtom vid gallstas. Behandlingen med PTC-dränage kan dock 

upplevas som en fysisk och känslomässig begränsning för patienten. Vårdpersonalen anses 

vara professionell och välkomnande, vilket skapar trygghet för patienten. Läkarkontakten  
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upplevs vara bristfällig och patienterna saknar utförligare information angående sin vård och 

behandling. 

 

5.4.  Klinisk implikation 

Informanterna belyser i sina intervjuer många av de svårigheter som de ställs för i det dagliga 

livet och i kontakten med sjukvården, som vårdpersonalen idag är relativt omedvetna om. 

Genom en patientcentrerad kommunikation kan vårdpersonalen få fram patientens upplevelser 

angående sin vård och behandling och kan genom detta öka patientens trygghet inför 

hemgång. Informationen bör vara tydlig och mångfacetterad och möjlighet till upprepad 

information bör erbjudas. Det är ytterst viktigt att patienten, trots sin korta vårdtid, känner sig 

prioriterad och väl omhändertagen av vårdpersonalen. Att bedriva dagvårdsverksamhet på en 

vårdavdelning, innebär att vårdpersonalen bör kunna avsätta tid och engagemang för 

patienterna, för att minimera deras väntan och tidspassning, samt samordna läkarkontakten så 

vårdförloppet blir smidigare. Författarna tror att denna patientgrupp kanske skulle skötas på 

ett bättre sätt om vården bedrevs på en dagvårdsavdelning, där all verksamhet var planerad. 

På detta sätt tror författarna att vården skulle kunna förbättras och patienterna skulle bli 

nöjdare. Resultatet i studien anses av författarna vara värdefullt då det bygger på patienters 

egna upplevelser, något som kan bidra till ökad kunskap hos vårdpersonalen om hur 

vårdkvaliteten kan utvecklas på avdelningen. 
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7.  Bilagor 

 

Informationsbrev      

Till Dig som behandlas med PTC-dränage  

Med detta brev vill vi tillfråga Dig om att delta i en studie där vi vill undersöka 

hur det är att leva med ett PTC-dränage och hur den påverkar det dagliga livet. 

Syftet är att kunna öka förutsättningarna att ge hjälp och stöd med god kvalitet.  

Deltagandet i studien innebär en individuell intervju som tar ungerfär 20-30 

minuter. Intervjun kommer att ske på avdelningen samma dag som Du har tid för 

byte av PTC-dränaget och svaret angående deltagande kan lämnas då. 

Bandspelare kommer att användas under intervjun. Inga uppgifter kommer att 

kunna härledas till dig som person och materialet kommer att makuleras efter 

sammanställningen.  

Deltagandet är frivilligt och även om Du tackat ja finns rätten att avstå, eller att 

avbryta pågående intervju.  

 

Vi som utför studien heter Gabriella Olsson och Carina Wallin och arbetar som 

sjuksköterskor på avd 70A2. Tillstånd för studien har godkänts av 

verksamhetschefen. Studien görs under hösten 2009 och resultatet kommer att 

redovisas i form av en uppsats vid Institutionen för folkhälso- och 

vårdvetenskap, Uppsala Universitet.  
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Om Du har några frågor är Du välkommen att höra av Dig till oss. 

 

Vänliga hälsningar    

 

Gabriella Olsson   Carina Wallin   

018-611 45 05   018-611 45 05  

gabriella.olsson@akademiska.se carina.wallin@akademiska.se  

 

Handledare: AnnieAndréason Bäcklund 

018-471 66 44 

annie.andreasson-backlund@surgsci.uu.se 

 

 

 

Jag samtycker till att delta i studien 

Namnteckning_________________________________________________________ 
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