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Sammanfattning 

Det har visat sig att patienterna vårdade vid thoraxkirurgens vårdavdelning i Uppsala 

upplever en brist i samband med information.  

Syftet med denna studie var att undersöka patienternas upplevelse av informationen de 

fått vid utskrivningssamtalet med sjuksköterskan, en vecka efter utskrivning. De 

intervjuade hade genomgått ingrepp i hjärtat och fått information utifrån rutiner som 

avdelningen framarbetat från socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. En kvalitativ 

ansats valdes och telefonintervjuer genomfördes med fem patienter en vecka efter att de 

skrivits ut. Data analyserades med innehållsanalys. Resultatet visade att patienterna hade 

positiva upplevelser av informationen de fått vid utskrivningssamtalet med 

sjuksköterskan och analysen resulterade i tre huvudkategorier med subkategorier. Dessa 

var viktig information med subkategorin specifik information och trygghet inför 

hemgång, motivation med subkategorierna erfarenhet nyfikenhet och mottaglighet och 

kunskap och kunskapsförändring med subkategorierna varierande information, vikten av 

fortsatt stöd, nöjda patienter och djupare insikt som leder till trygghet. Den information 

som uppskattades av patienterna var informationen angående egenvård och de intervjuade 

uttryckte att de var nöjda med de råd de fått angående egenvård. Samtliga patienterna 

upplevde informationen som individuellt anpassad till det informationsbehov de hade och 

slutsatsen är att de rutiner som avdelningen följer medför att patienterna är 

välinformerade och trygga inför hemgång. 

 

Nyckelord: Information, patientperspektiv, upplevelse, utskrivningssamtal, 

sjuksköterska. 
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Abstract 

Previous studies at the thorax surgical ward in Uppsala indicates that the patients’ 

experience a lack in context of information. 

The aim of this study was to examine the patients’ experiences and thoughts concerning 

the information given by a nurse at a discharge discourse one week after discharge. The 

participants had all had heart surgery and been given information elaborated from the 

Swedish health authorities directions and general advices.  

The study had a qualitative method and data was collected through telephone interviews 

with 5 patients, one week after discharge. Data was analysed with content analysis. The 

result indicates that patients’ consider the information as positive and the analysis 

resulted in three main categories with subcategories. These were important information 

with the subcategory specific information, motivation with the subcategory experience 

curiosity susceptibility and knowledge and development of knowledge with the 

subcategories variation in information, the importance of continuing support, satisfied 

patients’ and deeper knowledge leads to security. 

Information that the patients’ appreciated concerned self-care and all interviewed were 

pleased with the given advises concerning self-care and considered the information as 

adjusted to their information need. 

The conclusion is that the routines that the thorax surgical ward in Uppsala uses, entail 

the patients´ to feel well-informed and secure before discharge.  

 

Keywords: Information, discharge discourse, patient-perspective, nurse. 
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INTRODUKTION 

Ordet information innebär att utbilda, undervisa eller att ge form åt något (1). 

Vetenskapliga artiklar och böcker där man undersökt patienter som genomgått 

olika kirurgiska ingrepp, visar att det finns ett antal faktorer som påverkar om 

vården är av god kvalitet. En av dessa är information. Därför är det av största 

vikt att man som sjuksköterska försäkrar sig om att patienten fått god 

information som denne förstår och känner sig trygg med (2). 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen är det vårdpersonalens skyldighet att ge patienten 

information som är individuellt anpassad vid ett tillfälle då patienten anses vara 

mottaglig. Patienten ska exempelvis delges råd angående hur denne förebygger 

ohälsa, skada och sjukdomar (2). Forskning visar att många patienter känner sig 

otillräckligt informerade angående dessa punkter (3,4,5,6,7 ). 

I vetenskapliga artiklar framkommer det att patienter som får god information 

har bättre compliance det vill säga benägenhet att följa behandling. Därmed 

upplever patienterna färre symtom, bättre funktionskapacitet och den 

långsiktiga livskvaliteten förbättras. I tillägg kan utbildning lindra oro och 

minimera risken för orealistiska antaganden om hälsan (8, 9,10).  

 

Känsla av sammanhang 

Begreppet KASAM beskriver hur en människa upplever känsla av sammanhang. En 

person upplever KASAM när denne uppfattar sin mening i tillvaron, begriper och 

förstår sin situation och upplever att hon/han kan möta, påverka och hantera de krav 

som ställs. En person som har stark känsla av sammanhang har också bättre 

förutsättningar att hantera svårigheter som denne ställs inför och bevara hopp och 

motivation trots svåra situationer, exempelvis en sjukdom. Genom att ge en patient 

god information så kan denne uppleva KASAM (11). 

 

Betydelsen av information i vården 

Under sjukhusvistelsen har sjuksköterskan en viktig uppgift att ge information till 
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patienterna och deras närstående. Innan patienten skrivs ut från thorax 

kirurgavdelningen i Uppsala är det en av sjuksköterskans arbetsuppgifter att ha ett 

planerat samtal där man delger information. Man informerar bland annat om 

sjukdomstillståndet, läkemedel, komplikationer och ger praktiska råd om egenvård. 

Egenvård innebär de åtgärder patienten själv kan utföra i sin rehabilitering. 

Informationen och undervisningen vägleder och stödjer dem att förstå sin nuvarande 

situation och förbereder dem för framtiden (12,13). 

 Genom att patienten får tillräckligt med information som är anpassad till dennes 

intressen, utbildning för att hantera konsekvenser av sjukdomen, fysisk rehabilitering och 

senare en uppföljning av detta, ökar förutsättningarna för att patienten ska kunna ge ett 

informerat samtycke och vara mer delaktig i sin vård (4,8,11,12,14). 

Genom att få grundläggande information ges patienten en möjlighet att på egen hand 

komplettera med information som är av intresse (13,15,16). 

 

Tillgång till information 

I takt med att samhället förändras så finns ny tillgång till information att ta del av. En 

del patienter söker aktivt kunskap om sitt hälsotillstånd och anser sig ha ett ansvar att 

ta del av information på egen hand. Genom att bekräfta dessa patienters behov, ökar 

deras välbefinnande och de motiveras att fortsätta söka kunskap. De patienter som på 

egen hand kompletterar med information som intresserar dem har visat sig vara mer 

delaktiga och ha större inflytande i sin vård (11). Men även de patienter som enbart 

förlitar sig på sjukvårdens kunskaper eller inte begär att få vara delaktiga, måste ges 

möjligheten att vara delaktiga. Därför är det viktigt att klargöra patientens inställning 

till sjukdomen och behov av delaktighet för att kunna ge en individuellt anpassad 

information (6,13,14). 

 

Faktorer som påverkar informationen  

Korta vårdtider begränsar tillfällen att informera. Om patienten dessutom är medtagen 

kan det vara svårt att förmedla information som är individuellt anpassad och som 

uppfyller de behov patienten har. Det kan då innebära att patienten förlitar sig på så 

kallade informella vårdgivare exempelvis närstående (4,7,12,17) De patienter som har 



 7

stöd av närstående upplever inte informationsbrist i samma utsträckning som de som 

lever ensamma, då den närstående ofta tar del av den information som ges och kan 

dela ansvaret för rehabiliteringen (4). 

Trots den korta vårdtiden har det dock visat sig att ett väl genomtänkt 

undervisningstillfälle vid utskrivningen kan tillgodose patientens informationsbehov. 

De råd som visat sig efterföljas i större utsträckning var bland andra viktkontroll, 

kostråd och rökstopp. Det visade sig att de patienter som fått noggrann genomgång 

vid utskrivning i mindre utsträckning sökte vård eller blev återinlagda. De som 

upplever att de inte fått tillräckligt med information vid utskrivningen söker däremot i 

större utsträckning råd hos sjukvården. Detta för att försäkra sig om att ingen 

komplikation uppstått, trots att de inte upplever några symtom på komplikationer 

(3,18). 

Det finns patienter som anser sig vara välinformerade vid utskrivningstillfället men 

som cirka en vecka senare upplever en otrygghet, då den information de fått är svår 

att applicera i vardagen. Detta kan bero på att de inte förutser problem som kan 

uppkomma i deras vardag (2). Utanför sjukhuset kan patienterna även uppleva en 

känsla av otrygghet då de själva har ansvaret för sin hälsa och det inte längre finns 

professionell vårdpersonal tillgänglig. Det kan handla om smärtlindring, sårvård, 

hantering av psykosociala behov samt hur de själva kan påverka rehabiliteringen i sitt 

tillstånd. Detta kan bero på att informationen de fått inte anpassats till patientens 

individuella livssituation. Patienten har inte alltid tid att reflektera över sin förändrade 

livssituation under den korta, intensiva vårdtid som de flesta patienter har. Det kan 

därför uppkomma nya funderingar och ett behov att ställa frågor några dagar efter 

utskrivning (2,9,12,17,19).  

I böcker och vetenskapliga artiklar framkommer det att patienten ofta inte vill besvära 

sjuksköterskan och att det många gånger saknas tillfällen som inbjuder till att ställa 

frågor (9,20). 

Det finns dock faktorer hos både informatör och patient som påverkar hur patienten 

tar till sig informationen och möjligheten till en dialog. Faktorer som kan komma att 

påverka är exempelvis om patienten är mogen att förstå den information som ges. Det 

är svårare att hantera informationen om patienten är trött och medtagen. Man bör även 

vara medveten om vilken kunskapsnivå och vilket intresse patienten har av den 
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information man ska ge (2, 11). 

 

Faktorer som skapar brister vid informationstillfället 

En faktor som kan resultera i brister i informationen kan vara relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten. Den kan upplevas som hierarkisk eftersom 

sjuksköterskor har kunskap som patienten är beroende av, kunskap som kan påverka 

patientens livskvalitet. Brister i informationen påverkar patientens upplevelse av 

ångest och oro under vårdtiden och otrygghet efter utskrivning. (9,20) 

De personliga egenskaperna, nuvarande livssituation, tidigare erfarenheter, socialt stöd, 

fysisk och psykisk hälsa samt ålder är några av de faktorer som påverkar hur mottaglig 

patienten är och vilken information som denne har behov av (11).  

Man har sett att yngre personer som inte har någon tidigare erfarenhet av hjärtsjukdom 

har en ökad känsla av kontroll över sin situation. Dessa patienter är också mer benägna att 

följa rehabiliteringsprogram och har bättre förutsättningar att fortare återgå till sitt 

vardagsliv (16). 

Om patienter upplever att de har kontroll över sin situation har de också bättre 

förutsättningar att hantera symtom då de är välinformerade om risker, komplikationer och 

följder som de kan förvänta sig. I sin tur leder detta sannolikt till en bättre fysisk och 

psykisk hälsa samt en ökad långsiktig livskvalitet (16).  

 

Det kan finnas brister i kommunikationen mellan sjukvårdspersonalen som gör att 

patienten inte fått all information som den behöver. Det kan bero på att relationen 

mellan sjuksköterskan och patienten upplevs som hierarkisk eftersom sjuksköterskan 

har kunskap som patienten inte har. Detta kan resultera i att sjuksköterskan i vissa fall 

väljer bort den information denne anser att patienten inte är intresserad av eller antar 

att denne redan har förstått. Patienten kan även uppleva att personalen inte har tid 

över för frågor som denne har.  Därför är uppföljning en viktig del i rehabiliteringen 

då man kan försäkra sig om att patienten har fått den information som saknas och 

förstår hur den ska tillämpas (3,12,17,21). 
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Förhållningssätt vid informationstillfället  

I sjukvården fokuserar man ofta till stor del på patientens sjukdom medan patienten 

snarare utgår från det friska och endast ser sjukdomen som en del av den person de är 

(14). Därför är det viktigt att sjuksköterskan har ett holistiskt synsätt, det vill säga ser 

till hela personen och därmed även det friska hos patienten när man planerar dennes 

vård (22).  

För att patienten ska tillgodogöra sig kunskapen krävs det att sjuksköterskan har en 

pedagogisk förmåga vid informationstillfället. Detta tillfälle påverkas även av dennes 

förmåga att ha ett personligt förhållningssätt, utan förutfattade meningar om 

patientens intressen. Patienten bör även ges tillfälle att uttrycka sina förväntningar. En 

öppen och ärlig kommunikation gör informationstillfället till en dialog där 

informationen anpassas utifrån patientens individuella behov. Det är en fördel om 

patienten är förberedd på detta tillfälle så att denne har hunnit tänka igenom vilken 

information som är av intresse. Tillämpas detta ökar det patientens förutsättning att 

förstå och hantera sin sjukdom (6,9,13,11,14). 

För att information man ger ska intressera patienten bör man anpassa den till ett 

lämpligt tillfälle. Råd om livsstilsförändringar är exempelvis inte relevant att ge i ett 

skede då patienten är nyopererad. Detta kan vara viktigt att tänka på vid tillfällen då 

man ska ge en stor mängd information. Ju mer information man ger, desto mer av den 

kan patienten glömma eller selektivt välja bort för att inte överväldigas av det som 

sägs. Vid dessa tillfällen kan det underlätta om man skriver upp rubriker på det man 

ska samtala om och presentera dessa för patienten. Många patienter upplever dock att 

det är positivt att få mycket information. Därför kan man påpeka vad som är viktigast 

att komma ihåg och informera om detta i början av samtalet (6,14). 

Vid ett informationstillfälle kan det språkmässigt finnas brister i kommunikationen 

mellan sjuksköterskan och patienten. Det är viktigt att man anpassar informationen till 

en nivå som patienten förstår, ett för enkelt eller för avancerat språk kan resultera i att 

patienten förlorar intresset. Man ska även försäkra sig om att man har samma 

symbolik som patienten, att denne förstår och tolkar text och bilder man visar på det 

sätt man syftar till (11). 

Informationstillfället påverkas även av omgivningen. En patient är mer mottaglig i en 
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lugn miljö och behåller fokus bättre om information ges muntligt än skriftligt. 

Förutsättningarna ökar om muntlig och skriftlig information kombineras, om 

informationen upprepas, om patienten uppmuntras till att ställa frågor samt har en 

namngiven och lättillgänglig person som patienten kan återkomma till med frågor. 

För att försäkra sig om att patienten förstått den information som givits kan 

sjuksköterskan be denne att återge det som sagts, i slutet av samtalet (11,14). 

När patienten informeras på ett individuellt anpassat sätt och sjuksköterskan försäkrat 

sig om att patienten är införstådd med given information, skapar detta en 

förtroendefull relation mellan de båda. Därmed känner patienten en större delaktighet 

i vården och får en stärkt autonomi, det vill säga känslan av självbestämmande (6, 

8,9,13).  

 

Vilken information är viktig? 

För att patienten ska känna sig delaktig i sin vård krävs det att denne har fått vissa 

grundkunskaper som vårdpersonalen är ansvarig att delge. Grundläggande 

information som har visat sig vara av intresse för patienterna är gällande 

sjukdomstillståndet och orsaker till eventuella symtom. Även konkreta råd angående 

risker, komplikationer aktiviteter, matvanor, läkemedelsbehandling och sårvård 

ansågs vara intressanta. Information om eventuella komplikationer och symtom 

förbereder patienten när denne kommer hem och själv bär ansvaret för sin vård. 

Läkemedelsbiverkningar och symtom som smärta har visat sig vara lättare att hantera 

om patienten är förberedd på att de kan uppkomma och blir därmed inte lika orolig 

(5,6,12,17,21). Grundkunskaper kan ge patienterna möjlighet att presentera frågor och 

önskemål utifrån sina individuella förutsättningar (14,21). 

Genom att informera om olika strategier att hantera situationer kan patienten 

identifiera problem och sätta upp realistiska mål för att genomföra 

livsstilsförändringar, därmed reduceras riskfaktorer. Eftersom livsstilsförändringar 

som aktivitet, matvanor och rökning är långsiktiga, kan den informationen behöva 

upprepas. Detta eftersom motivationen hos patienten kan minska efter en tid.  

Patienten kan också vara mer mottaglig för livsstilsinformation senare i 

rehabiliteringen. En väl sammansatt utbildning och rådgivning kring 
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livsstilsförändringar och praktiska råd har visat sig ha ett samband med lägre 

dödlighet, minskad sjuklighet i hjärt-kärlsjukdom, återbildande av ateroskleros och 

minskad emotionell stress (2,21). 

 

Information vid Thoraxkirurgen i Uppsala 

Vid Thoraxkirurgen i Uppsala finns specifika vårdrutiner angående 

utskrivning. Bland annat ska varje patient delges information både skriftligt 

och muntligt. Den skriftliga informationen är bland annat broschyrer angående 

det ingrepp de gjort, vanliga komplikationer, kost och livsstil. Se Bilaga 1. En 

sjuksköterska på avdelningen har ett utskrivningssamtal med den enskilde 

patienten dagen innan utskrivning då denne ger information rörande vårdtiden 

och konvalecenstiden. Denne går även igenom det skriftliga materialet och ger 

tillfälle för patientens eventuella frågor. Vårdrutinerna utgår från ett pm som 

används på avdelningen, dessa grundar sig på de föreskrifter och allmänna råd 

som socialstyrelsen utformat i patientjournallagen. Se Bilaga 2. 

 

Problemformulering 

Känslan av otrygghet ökar då en patient inte är välinformerad. Det finns 

mycket forskning avseende patientinformation och området förbättras 

ständigt. Men trots förändrade rutiner exempelvis individuella 

utskrivningssamtal och utökade informationsbroschyrer finns det fortfarande 

brister som påverkar patienternas välbefinnande (5,6,12). Vid Thoraxkirurgen 

i Uppsala har rutinerna reviderats för att tillgodose hjärtpatienternas 

informationsbehov. Likväl framkommer det i undersökningen KUPP, Kvalitet 

Ur Patientens Perspektiv, att det fortfarande finns brister (18). Därför är vi 

intresserade av att undersöka hur man kan tillgodose dessa behov.  

När patienten varit hemma en vecka har denne haft tid att reflektera över den 

information som givits vid utskrivningssamtalet, anpassat den till sina 

vardagliga rutiner och upptäckt eventuella brister i given information. 

Sammantaget tyder studerad litteratur på att patienter ofta upplever brist på 
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information en tid efter de lämnat sjukhuset, därför fokuserar studien på 

patientens upplevelse av informationen en vecka efter utskrivningen. 

 

Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om den information hjärtpatienten får 

vid utskrivningssamtalet med sjuksköterskan på Thoraxkirurgen i Uppsala är 

tillfredställande en vecka efter utskrivning, utifrån dennes perspektiv.  

 

Frågeställning 

- Upplever hjärtpatienter som vårdats på Thoraxkirurgen i Uppsala, en vecka efter 

utskrivning, att de fått tillräckligt med information i samband med utskrivningssamtalet? 
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METOD 

Design 

För studien valdes en kvalitativ ansats med innehållsanalys då denna gör det möjligt att få 

en djupare insikt i patienternas upplevelse av information i samband med 

utskrivningssamtalet på Thoraxkirurgen i Uppsala.  

 

Urval 

 

Sju patienter som alla uppfyllde inklusionskritererna och skrivits ut från den 

thoraxkirurgiska avdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala, tillfrågades med ett 

informationsbrev, Se Bilaga 3, om deltagande i studien. Urvalet skedde konsekutivt av en 

oberoende personal, en sekreterare som inte varit delaktig i patientens vård på 

avdelningen. Detta för att studiens resultat inte skulle påverkas av den sjuksköterska som 

informerat patienten vid utskrivningssamtalet. Målet var att minst fem av dessa patienter 

skulle tacka ja till att ingå i studien. Målet uppfylldes då endast två patienter valde att inte 

delta i studien. En av dessa var vid tillfället för intervjun inte möjlig att nå per telefon, 

den andre tillfrågade var återinlagd på sjukhus och närstående meddelade att denne inte 

kunde delta. De patienter som inte svarade i telefon vid planerat intervjutillfälle ringdes 

upp vid ett flertal andra tillfällen under veckan då datainsamlingen genomfördes.  

För urvalet av deltagare i intervjustudien tillämpades följande inklusionskriterier: 

§ Patienter som genomgått kirurgiskt ingrepp i hjärtat 

§ Vårdats på Thoraxkirurgens vårdavdelning i Uppsala 

§ Deltagit i ett utskrivningssamtal med en sjuksköterska på avdelningen 

§ Vara kognitivt adekvat 

§ Ge informerat samtycke 

§ Tilldelats informationsbrevet angående studien 

§ Tala och förstå svenska 

§ Patienter som skrivits ut från Thoraxkirurgiska avdelningen i Uppsala, en vecka innan 

telefonintervjun genomfördes 
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Datainsamlingsmetod  

En telefonintervju genomfördes med elva förutbestämda frågor. Vid behov ställde 

författarna även följdfrågor för att få mer nyanserade svar. Frågornas innehåll utformades 

av författarna utifrån syftet, frågeställningarna och den litteraturgenomgång som ligger 

till grund för studien. Frågorna berör patienternas upplevelse av den information de fick 

vid utskrivningen vid thoraxkirurgen, både positiva och negativa åsikter fick utrymme att 

uttryckas vid intervjun. Frågor ställdes angående informationsupplevelser både under 

tiden för utskrivning från thoraxkirurgen i Uppsala och efter att de varit hemma en tid. 

Tio av frågorna handlade om patientens personliga upplevelse av informationen de fått 

vid utskrivningstillfället och en fråga berörde upplevelsen av god information i generell 

mening. Se Bilaga 4. 

 

Tillvägagångssätt 

En pilotstudie med en tillfrågad hjärtpatient som vårdats vid thoraxkirurgen genomfördes 

per telefon två veckor innan studien påbörjades. Detta för eventuell revidering av 

intervjufrågorna. Resultatet av denna pilotintervju kunde inte användas i analysen av data 

då inspelningen med bandspelare inte fungerade. Pilotstudien var dock användbar i det 

syfte att eventuellt revidera de frågor som utgjorde grunden för intervjuerna. Under 

intervjun som en av författarna utförde antecknade den andre författaren stödord till det 

som ansågs vara relevant att ändra. Under intervjun var det specifika frågor som 

författarna fick omformulera och förklara för den intervjuade innan han kunde svara på 

dem. Författaren fick även förklara medicinska termer som patienten inte hade kunskap 

om. Efter pilotstudien reviderade därför författarna intervjufrågorna eftersom författarna 

upplevde att den intervjuade i pilotstudien hade svårigheter att uppfatta vissa frågor. 

Frågornas ordningsföljd reviderades så att intervjun skulle få en mer följsam stuktur. 

Även specifika ordval ändrades för att nivån på språket skulle bli mer lättförståelig. 

Slumpmässigt utvalda patienter tillfrågades med ett brev, Se Bilaga 4, med kort 

information om syftet med studien, hur den skulle genomföras och kontaktuppgifter till 

författarna. Det klargjordes även att deltagandet i studien var frivilligt, anonymt och 

närsomhelst kunde avbrytas på patientens begäran. Informationsbrevet delades ut under 

en veckas tid till patienter som genomgått ett kirurgiskt ingrepp i hjärtat då de skrevs ut 

från Thoraxkirurgen i Uppsala. Då brevet lämnades gjordes en överenskommelse om 
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datum för telefonkontakt med författarna.  

Vid intervjutillfället ställde författarna utöver de förutbestämda frågorna även följdfrågor 

för att få mer nyanserade svar. Den semistrukturerade intervjuformen gav patienten 

möjlighet att svara så utförligt på frågorna som denne önskade. Intervjuerna genomfördes 

cirka en vecka efter att informationsbrevet överlämnats till patienten i samband med 

utskrivning från Thoraxkirurgen i Uppsala. En av författarna ringde upp patienten för en 

intervju per telefon. Innan intervjun kunde börja försäkrade sig författarna om att 

patienten var informerad om studiens syfte. Varje intervju inleddes därför med en 

genomgång av den information de fått i informationsbrevet och intervjuaren frågade 

därefter ytterligare en gång om patienten var intresserad av att medverka i studien. 

Utifrån detta kunde patienten ge ett informerat samtycke. Efter detta kunde intervjun som 

uppskattades ta cirka 15 minuter genomföras, vissa intervjuer blev kortare medan en 

intervju tog uppåt 30 minuter. Samtliga telefonintervjuer genomfördes vid olika tillfällen 

under veckan då datainsamlingen ägde rum på den Thoraxkirurgiska avdelningen där 

patienterna vårdats. Intervjuerna genomfördes med en högtalartelefon och samtalen 

spelades in med en kassettbandspelare. En av författarna genomförde intervjun medan 

den andra författaren satt bredvid för att lyssna och få en egen uppfattning om det som 

sades vid intervjun. Samma dag som intervjuerna genomförts lyssnade en av författarna 

på inspelningen och transkriberade intervjuerna ordagrant på dator. Därefter lästes 

materialet i sin helhet av båda författarna. För att skapa en djupare och mer nyanserad 

uppfattning om vad som framkommit i intervjuerna lästes materialet igenom ett flertal 

gånger. 

 

Analys 

I en innehållsanalys struktureras materialet systematiskt och stegvis för att utifrån 

meningsbärande enheter tolka den enskilde människans erfarenheter till kategorier (23). 

En innehållsanalys av materialet genomfördes enligt Graneheim & Lundman (23). 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar lyftes text ut från intervjumaterialet och 

sammanställdes i ett nytt dokument, detta för att urskilja likheter mellan intervjuerna. 

Denna text analyserades och resulterade i meningsbärande enheter. Dessa enheter 

tolkades till kondenserade meningsenheter som sedan efter ytterligare analys blev en kod. 

Likheterna i dessa koder sammanfattades så att subkategorier bildades. Dessa 
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subkategorier sammanställdes slutligen till kategorier genom att författarna delade in de 

subkategorier som hade liknande drag och ansågs tillhöra samma område. Dessa delades 

sedan in under tre huvudkategorier (24). Dessa var, viktig information med subkategorin 

specifik information och trygghet inför hemgång. Motivation med subkategorierna 

erfarenhet, mottaglighet och nyfikenhet. Den sista huvudkategorin var kunskap och 

kunskapsförändring med subkategorierna varierande informationsbehov, vikten av 

fortsatt stöd och djupare insikt som leder till trygghet.  För att ge läsaren möjlighet att 

följa med i och själv bedöma hur data förhåller sig till analysen plockades flera citat fram 

ur intervjuerna och presenterades i resultatet, Se tabell 1, Bilaga 5. 
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RESULTAT 

 

Viktig information 

 

Specifik information och trygghet inför hemgång 

 

Vid intervjuerna tillfrågades patienterna vilken information de ansåg var viktig i samband 

med utskrivningssamtalet. Samtliga uttryckte att specifika råd anpassade till patientens 

livsstil var viktigt för att de skulle känna sig trygga efter utskrivningen från sjukhuset. Att 

bli informerad om betydelsen av återhämtning efter operationen och vad de kunde 

förvänta sig orka med den första tiden efter utskrivning var också något som framkom 

som viktigt. De var alla väl medvetna om att det skulle ta tid att rehabiliteras.  

 

Specifika råd som samtliga hade tagit del av var försiktighetsåtgärder vid mobilisering. 

Bland annat handlade det om att man inte ska resa sig med belastning på armarna och att 

inte utföra tunga lyft den första tiden hemma. Man fick även rådet att anpassa 

återhämtningen utifrån det man själv upplevde att man orkade.  

 

”Men nu hänger det mycket på mig, att jag tar det tillräckligt lugnt nu i början och inte 

är överentusiastisk va. Så att jag känner efter hela tiden vad kroppen tillåter och sådär”  

 

Att veta hur man själv kunde påverka rehabiliteringen ansåg de intervjuade också vara 

mycket viktigt. En av de intervjuade berättade att han fått ett speciellt rörelseschema för 

att träna upp styrkan i armarna. Samtliga intervjuade berättade även att de fått broschyrer 

med allmänna råd angående vilken kost och livsstil som kunde ha inverkan på 

rehabiliteringen.  

Att de fått råd om eventuella symtom och komplikationer som kunde uppkomma efter att 

de blivit utskrivna framkom tydligt hos en av deltagarna. Han var medveten om vilka 

symtom som var viktiga att vara uppmärksam på för att söka sjukvård och vilka symtom 

han själv kunde åtgärda. Han var noga med att väga sig ofta för att uppmärksamma om 

han samlat på sig vätska då han hade hjärtsvikt, han använde även hjälpmedel som pep-

pipa för att ventilera lungorna. Deltagaren berättade även om en händelse som inträffat 

några dagar tidigare, han hade upplevt yrsel och varit nära att falla. Han satte sig då ned 
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för att vila eftersom han förstod att det berodde på hans blodtryck och att det inte var 

något allvarligt symtom. En av de kvinnliga deltagarna tyckte mycket om att sola och 

hade fått specifika råd om hur hon skulle förhålla sig till detta och upplevde 

informationen hon fått vid utskrivningen som personligt anpassad.  

 

”Jag skulle vara försiktig och inte eh kliva upp på armarna och grejer när jag låg och så 

vidare (…)Det är väl det i stort och sen att jag inte skulle sola framsidan då (…) Det var 

också viktigt tyckte jag, för jag är tokig i att sola” 

 

Patienterna ville följaktligen ha mycket information. Detta för att känna sig trygga i att 

själva ta ansvar för egenvården och veta hur man själv kunde påverka rehabiliteringen. 

De ville även få information om vad man såväl fysiskt som psykiskt kunde förvänta sig 

då man kommit hem. Att förstå bakgrunden och syftet med informationen var viktigt för 

att få en helhetsbild. Detta motiverade dem att följa de råd som de fått vid utskrivningen 

 

 

Motivation 

 

Erfarenhet, nyfikenhet och mottaglighet 

 

Att ha vårdats för liknande ingrepp och därmed ha erfarenheter av sjukvården hade 

inverkan på hur motiverad man var att ta till sig information. Två av de intervjuades hade 

tidigare genomgått liknande ingrepp och ansåg att då de hade erfarenhet var de 

förberedda på tiden efter operationen. En av dessa upplevde att han inte hade ett lika stort 

behov av information som eftersom han tidigare vårdats för liknande ingrepp. Båda var 

nöjda med den information de fått vid utskrivningen och kände sig trygga med att de 

kunde repetera informationen vid ett senare tillfälle, genom att läsa de broschyrer de fått 

med sig hem.  

 

”Ja det är väl det att jag har ju gått igenom en gång tidigare … Så jag vet ju vad som 

kommer å hända å det… Vad jobbigt det är med det hela å… Å den information jag fått 

av det hela, det var jag nöjd med serdu” 
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En patient med tidigare erfarenhet uppgav att han redan var insatt i den information som 

gavs vid utskrivningen och kunde på egen hand komplettera med kunskap han saknade. 

Denne sökte aktivt information då han ansåg att han delade ansvaret att vara 

välinformerad med sjukvården. Detta utmärkte honom från övriga deltagare som menade 

att de kände sig trygga med enbart sjukvårdens kunskaper och förlitade sig på att de fått 

den information som var viktig för dem.  

 

”Man måste ju försöka ta reda på hur det förhåller sig och allt va. Man kan inte bara 

lasta över tycker jag. Jag tycker, det är ju min kropp va så ja det är ju viktigt att man 

funderar lite och tar reda på saker och ting, hur det funkar” 

 

Att patienten känner sig nöjd med informationen, har tidigare erfarenheter och ett intresse 

för sin egenvård var dock ingen garanti för att patienten var välinformerad. 

Tre av de fem tillfrågade hade svårigheter att minnas vilken typ av information de fått vid 

utskrivningssamtalet eftersom de inte hunnit återhämta sig efter ingreppet. De upplevde 

själva att de därför inte var tillräckligt mottagliga för att ta in informationen. I vissa fall 

berodde det på att de kände sig medvetandepåverkade av läkemedel eller för att de vid 

tillfället för utskrivningssamtalet inte kunde relatera till den information som gavs. 

En kvinna uttryckte att hon varit mycket orolig innan hon opererades. När ingreppet var 

över kände hon sig så lättad att hon inte kunde tillgodogöra sig informationen hon fick 

vid utskrivningssamtalet, eftersom hon hade tankarna på annat håll. De tre patienter som 

inte tagit del av informationen kände sig så medtagna efter utskrivningen att de ännu inte 

orkat ta del av broschyrerna de fått med sig hem. 

 

“De sa väl bara att de här kan du väl läsa igenom nån gång när du... Ja när jag känner 

för det då… Ja jag var nog ganska nerdrogad tror jag” 

 

Alla patienterna tyckte trots detta att upplägget av informationen vid utskrivningssamtalet 

varit bra. De tyckte det var positivt att informationen var både skriftlig och muntlig samt 

att språket var lättförståeligt. Även om deltagarna i studien tyckte att de fått mycket 

information vid utskrivningssamtalet så upplevdes den inte vara överflödig. Det var även 

uppskattat att sjuksköterskan följde upp den information som givits vid 
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utskrivningssamtalet genom att inbjuda till frågor. Detta upplevdes som att 

sjuksköterskan ville försäkra sig om att patienten förstått.  

 

”Ja god information (…) det är viktigt att den som ger informationen ser till att den som 

får informationen förstår vad informationen innebär va” 

 

 

Kunskap och kunskapsförändring 

 

Patienternas varierande informationsbehov  

 

Det framkom vid intervjuerna att informationsbehovet hos patienterna var varierande. En 

av patienterna som hade erfarenhet av sjukhusvård sedan tidigare var väl påläst innan han 

lades in. Han var mycket intresserad av det som rörde hans vård, då han såg ett samband 

mellan att ha en djupare förståelse för medicinska åtgärder, kost- och livsstilsråd och den 

rehabilitering som väntade när han kommit hem. Han såg utskrivningssamtalet som ett 

viktigt tillfälle att få svar på sina frågor. Efter utskrivningen fortsatte han att söka 

information genom att använda internet, läsa böcker och samtala med människor i hans 

bekantskapskrets som genomgått liknande ingrepp.  

 

”Ja jag måste ju veta vad jag kan göra. Jag är angelägen att följa de råd och 

anvisningar som jag måste göra för att jag ska kunna återställas till ett normalt liv så 

fort som möjligt” 

 

 

En annan deltagare i studien upplevde att hon inte hade någon kunskap om varken 

ingreppet eller rehabiliteringen före hon blev inlagd. Därför tyckte hon att all information 

hon fick vid utskrivningssamtalet var viktig och berättade att hon läst samtliga 

broschyrer. Vid tillfället för intervjun var hon nöjd med den information hon tagit del av 

och kände inte något behov av ytterligare information utan tyckte att de broschyrer hon 

läst svarat på de frågor som uppkommit. Tre av de intervjuade hade inte läst broschyrerna 

men berättade att de tänkte ta del av dem när de återhämtat sig och kände sig mogna att ta 
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till sig informationen. De hade vid tiden för intervjun inga frågor men menade att det 

kunde bero på att de inte reflekterat över den information de fått vid utskrivningen. De 

patienter som uttryckte detta hade dock vårdats vid sitt hemsjukhus efter att de skrivits ut 

från Thoraxkirurgen i Uppsala och därför endast varit hemma några dagar.  

 

 

Vikten av fortsatt stöd 

 

Under intervjuerna ledde flera av samtalen in på vikten av uppföljning av informationen. 

Med uppföljning menade man ett planerat återbesök till sjukvården där man kunde tala 

om den postoperativa rehabiliteringen och kontrollera att inga komplikationer 

uppkommit. Eftersom uppföljningen var inplanerad en tid efter utskrivningen kände de 

att de fick möjlighet att få en djupare insikt i den kunskap de tagit del av, genom 

exempelvis informationsbroschyrer. De hade även fått tid att reflektera och kunde därför 

ställa frågor som de inte haft tidigare. Vetskapen att de fortfarande fick stöd av 

sjukvården, trots att de blivit utskrivna, upplevdes som en trygghet och att de delade 

ansvaret för sin rehabilitering. 

En av de intervjuade hade en närstående som var delaktig i vården. Han kände ett stöd i 

att de tillsammans kunde påminna honom att följa de råd och restriktioner som han fått 

angående rehabilteringen. 

 

Nöjda patienter 

 

Samtliga intervjuade patienter upplevde att de en vecka efter utskrivning från 

Thoraxkirurgen i Uppsala hade fått tillräckligt med information i samband med 

utskrivningssamtalet. Specifikt uttryckte flera att de var nöjda med den information de 

fått angående egenvården som restriktioner, förebyggande åtgärder rörande 

komplikationer och symtom och möjligheter att själv påverka sin rehabilitering.  

 

Alla tillfrågade tyckte att informationen var personlig och anpassad till det 

informationsbehov de hade. De patienter som upplevde att de inte var i lika stort behov 

av att få information vid utskrivningssamtalet ansåg att mängden information var 

anpassad till det som var mest relevant för dem. De som hade frågor och funderingar 

upplevde att de blev bekräftade och fick ta del av den kunskap de önskade.  
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”Ja jag var nöjd med all information jag hade fått om det hela” 

 

Djupare insikt som leder till trygghet 

 

Vid intervjun uttryckte tre av patienterna att de vid utskrivningssamtalet fick möjlighet att 

få en djupare insikt i den information de fått under hela vårdtiden. Detta då de vid 

tillfället för utskrivningssamtalet fick möjlighet att ställa frågor som var viktiga inför 

utskrivningen från Thoraxkirurgen i Uppsala. Utifrån den psykosociala aspekten var det 

även viktigt att bli informerad om vad man kunde förvänta sig angående symtom och 

komplikationer, då detta minskade oron hos patienterna. En patient upplevde att det vid 

utskrivningssamtalet fanns mer tid och möjlighet till en dialog med sjuksköterskan, där 

man kunde diskutera individuella målsättningar i den framtida rehabiliteringen. Det ledde 

till att han var förberedd på hur han skulle anpassa sin fysiska aktivitet till sina förmågor 

och begränsningar. Han menade att kunskapen motiverade honom och att han kände sig 

trygg inför utskrivningen.  

 

”Jag har mina målsättningar och jag vet vad som fodras av mig själv också. Och det är 

väldigt mycket upp till mig, det är ju min kropp så jag måste ju liksom rätta mig efter de 

förhållanden som råder”  
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis visade resultatet av föreliggande studie att de fem patienterna som 

deltog i studien hade positiva upplevelser av informationen de fått vid 

utskrivningssamtalet med sjuksköterskan. Den information som uttryckligen uppskattades 

och ansågs vara viktig enligt patienterna var informationen angående egenvård, vilket 

även framkommit i tidigare forskning (6,7). Råd om egenvård var den typ av information 

som rörde den tid som väntade då de blev utskrivna från avdelningen och själva skulle 

ansvara för sin rehabilitering. Flera av de intervjuade uttryckte att de var nöjda med de 

råd de fått angående egenvården, det vill säga hur de kunde anpassa sin vardag till sina 

förmågor och begränsningar. 

 

I föreliggande studie framkom att intresse och mottaglighet för information i samband 

med utskrivningen varierade hos patienterna. Trots detta upplevde de att råden var 

personligt anpassade till deras livsstil och till det behov av information de hade. 

Författarna tolkar det som att detta bidrar till en stärkt känsla av trygghet inför 

utskrivning och motivation till rehabilitering. 

 

I en av de studerade artiklarna framkommer det att yngre patienter och att inte tidigare 

varit drabbad av hjärtsjukdom, kan ha positiv betydelse för motivationen att rehabiliteras. 

(14). Hög ålder och tidigare sjukdomshistoria behöver dock inte vara faktorer som har 

negativ inverkan för motivationen. Detta då det i föreliggande studie framkommer att en 

multisjuk patient i 70 årsåldern som genomgått flera olika ingrepp tidigare, var väl insatt i 

sina sjukdomar och sin vård. Han var mycket intresserad av att ta del av den information 

han fick och var motiverad att följa råd. Han ställde mycket frågor och var intresserad av 

att förstå syftet med såväl den medicintekniska informationen som de råd han fått 

angående egenvården. Grundinformationen han fått motiverade honom även att 

komplettera med information som han upplevde att han saknade eller var intresserad av 

att veta mer om, detta är en uppfattning som stärks av tidigare forskning. Där 

framkommer det att patienter som på egen hand kompletterar med information visar sig 

vara mer delaktiga i sin vård (11). 

En annan patient menade att då han genomgått ingreppet tidigare var han till viss del 
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förberedd på hur påfrestande den första tiden efter operationen kan vara och därför kunde 

han anpassa sin aktivitet efter sin återhämtning. Tidigare erfarenhet av liknande vård 

visade sig alltså ha positiv inverkan på patientens upplevelse att vara förberedd och trygg 

vid utskrivning. I föreliggande studie framkom det dock att avsaknad av tidigare 

erfarenhet inte var en faktor för att de skulle uppleva en otrygghet inför utskrivning. 

Detta då de patienter som inte tidigare vårdats för liknande ingrepp uttryckte att de 

genom god information kände sig förberedda och trygga då de skrevs ut från 

avdelningen. Sammantaget visade det sig att tidigare erfarenhet kan ha positiv inverkan 

på känslan av trygghet men det framkom även att avsaknad av erfarenhet inte är en faktor 

för att patienten ska känna sig otrygg. 

 

Patientens förmåga att tillgodogöra sig information påverkas av dennes mottaglighet. 

I tidigare forskning har det framkommit att tillfället, miljön och sjuksköterskans 

förhållningssätt påverkar huruvida patienten förmår att ta till sig den information som 

ges (11). I föreliggande studie framgår det att även patientens mentala tillstånd kan ha 

inverkan på detta. En patient menade att hon vid informationstillfället var 

medvetandepåverkad av de läkemedel hon fått och hade därför svårigheter att 

tillgodogöra sig information. Mottagligheten påverkas även av patientens intresse för 

den information som ges. Tre patienter uttryckte att de var i ett för tidigt skede av 

återhämtningen för att relatera till viss information. Detta upplevdes dock inte som 

något problem då informationen de fått vid utskrivningssamtalet även fanns 

tillgänglig i de broschyrer som de fått med sig hem. Därmed kunde de upprepa den 

när de var mer motiverade att ta del av den.  

För att bekräfta att patienten är mottaglig för den information som ges kan 

sjuksköterskan be denne att återge informationen (11,14,21). En av de intervjuade 

poängterade detta, då han menade att god information innebar att sjuksköterskan 

försäkrat sig om att patienten förstått den givna informationen. 

Det har följaktligen visat sig i den genomförda intervjustudien att det finns ett varierande 

informationsbehov hos patienterna. Detta kan bero på patientens erfarenhet, nyfikenhet 

och mottaglighet. Det är därför viktigt att den sjuksköterska som informerar patienten är 

medveten om dennes behov för att kunna tillgodose dessa, vilket även tidigare forskning 

påvisar (9,11). 
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I studien framkommer det tydligt hur viktigt det är att informationen som patienten får är 

personligt anpassad till dennes livsstil och förutsättningar att klara vardagen efter 

utskrivningen. Detta för att patienten ska känna sig trygg i att själv ta ansvar för sin 

rehabilitering och kunna anpassa återhämtningen till den egna förmågan. Alla patienterna 

var väl medvetna om att det tar tid att återhämta sig efter en operation och var medvetna 

om de försiktighetsåtgärder som var av betydelse den första tiden. Alla nämnde att de 

tagit del av specifika råd som att inte stödja sig på armarna vid uppresning och att de 

skulle vara försiktiga med att lyfta tungt i början. Genom att ha kännedom om vad 

patienten vill ha för information kan sjuksköterskan erbjuda patienten en holistisk vård 

där det individuella bemötandet står i centrum. Det finns även tidigare forskning som 

stödjer detta (6,15).  

Alla patienterna uttryckte vid tiden för intervjun att de fått tillräckligt med information 

vid utskrivningssamtalet då de upplevde att mängden information varit anpassad till deras 

behov och önskemål. De patienter som inte läst den skriftliga informationen de fått vid 

utskrivningssamtalet menade att detta inte berodde på att den var överflödig utan för att 

de ännu inte kände sig mogna att ta del av den. Dessa patienter kände sig trygga med att 

ha tillgång till informationen om behov skulle uppkomma.  

 

Frågeställningen till föreliggande studie fokuserade på huruvida patienterna upplevde att 

de fått tillräckligt med information en vecka efter utskrivning. I tidigare forskning 

framkommer det att patienternas informationsbehov ofta förändras då de varit hemma en 

tid (9,12,17,19). Till skillnad från tidigare forskning framgår det i denna studie att 

patienterna som skrivs ut vid thoraxkirurgen i Uppsala är nöjda med den information de 

fått och upplever inte att deras informationsbehov förändrats sedan utskrivningssamtalet. 

Trots att de inte upplever någon informationsbrist poängterar flera av de intervjuade att 

det är viktigt att ha ett inplanerat uppföljningssamtal, där tillfälle finns att ställa 

eventuella frågor. 

 

Det framgår att de patienter som deltog i studien upplever att genom att ha fått den 

information som är av intresse och i den mängd som de var i behov av så upplever 

patienterna att de fått information som är personligt anpassad. Enligt studerad litteratur 

innebär det att de får bättre förståelse för det sammanhang som informationen syftar till 

(11). De intervjuade upplever att de fått tillräckligt med information och den information 
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de önskar, därmed tolkar författarna det som att samtliga intervjuade upplever en känsla 

av sammanhang.  

Författarna tolkar det som att informationen som ges vid utskrivningssamtalet kan 

resultera i en tryggare och mer motiverad patient som i större utsträckning följer de råd 

som ges angående egenvård. För att detta ska uppnås framkommer det i de intervjuer som 

genomförts att sjuksköterskan måste ta hänsyn till vilken information de är intresserade 

av, tidigare erfarenheter, kunskaper, mottaglighet och erbjuda dem delaktighet i sin vård.  

 

Metoddiskussion 

 

Föreliggande studie har en kvalitativ ansats och utfördes i februari 2010. En kvalitativ 

studie belyser informanternas upplevelser, tankar och känslor (25). Denna ansats kan 

också skapa förståelse av informanternas erfarenheter, behov och omständigheter som 

påverkar deras benägenhet att förändras (26).  

Då syftet med denna studie är att få en uppfattning om informanternas upplevelse av den 

information de får vid utskrivning ansågs denna ansats vara mest relevant. Detta då de 

intervjuade i denna typ av studie är mer aktiva än passiva och patienterna ges möjlighet 

att uttala sig om övriga upplevelser som de inte specifikt tillfrågats om. Genom att 

intervjua patienterna uppfattade författarna en känsla bakom de upplevelser som 

uttrycktes, vilket var till fördel då analysen av datainsamlingen genomfördes. Den 

semistrukturerade intervjumetoden gav författarna tillfälle att ställa följdfrågor då de svar 

patienterna gav behövde förtydligas. Med denna metod kunde författarna även be 

patienterna att utveckla de svar de gav för att få mer nyanserade svar (27).  

För att begränsa studien och få ett generaliserbart resultat valdes patienter som alla 

genomgått ett ingrepp i hjärtat. Anledningen till att författarna valde att utesluta övriga 

patienter som vårdades på Thoraxkirurgen i Uppsala var dels för att begränsa studien till 

tidsplanen men även för att den information som hjärtpatienterna får skiljer sig från den 

som ges till övriga patienter. Urvalet att endast undersöka en kategori av patienter kan ha 

haft inverkan på resultatet i jämförelse till KUPP-undersökningen som genomförts. Detta 

då man i KUPP-undersökningen tog hänsyn till samtliga patientkategorier och fann ett 

missnöje i samband med information. Att föreliggande studie inte tagit hänsyn till 

samtliga patienter som vårdats på Thoraxkirurgen i Uppsala kan vara en av anledningarna 
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till att patienterna i föreliggande studie, till skillnad från de i KUPP-undersökningen, är 

nöjda med information de fått vid utskrivningen (18). 

Då alla patienter som har genomgått ett ingrepp i hjärtat vid thoraxkirurgen i Uppsala ska 

delges samma grundläggande information och deltar i ett utskrivningssamtal med en 

sjuksköterska, valde författarna att undersöka den generella upplevelsen av 

informationen. Därför var det inte intressant att ta hänsyn till patienternas ålder, kön eller 

vilken typ av ingrepp i hjärtat de genomgått, eftersom dessa faktorer inte ska vara av 

betydelse för att patienten ska få god information vid utskrivningen.  

För att den person som tillfrågade patienten om deltagande i studien inte skulle vara 

densamme som informerat patienten vid utskrivningssamtalet, kontaktade författarna en 

oberoende person som inte hade inflytande i patientens vård. Detta för att författarna ville 

gardera sig mot ytterligare faktorer som kunde komma att inverka på resultatet. Denna 

person tillfrågade slumpmässigt utvalda patienter om deltagande i studien. 

Studiens mål var att ha minst fem deltagare, för att författarna skulle försäkra sig om att 

ett eventuellt bortfall inte skulle påverka detta mål tillfrågades sju patienter att delta. 

Detta antal deltagare ansågs även vara relevant för att begränsa materialet till studiens 

tidsplan. Under studiens gång valde två patienter att inte delta men då målet var fem 

deltagare anses inte detta bortfall ha påverkat studiens resultat. Detta eftersom författarna 

anser att de intervjuerna som genomförts med fem deltagare resulterade i tillräcklig 

mängd data för att studiens syfte skulle uppnås. 

Patienterna skulle vara välinformerade och förstå studiens syfte för att aktivt kunna välja 

om de ville delta i studien eller ej. Ett kriterium var att de som intervjuades talade och 

förstod det svenska språket för att intervjuerna skulle kunna genomföras. I tillägg till 

dessa var ett av de viktigaste kriterierna att de intervjuade deltagit i ett utskrivningssamtal 

med en sjuksköterska cirka en vecka innan intervjun genomfördes. Detta då det i tidigare 

studier visat på att brist på information upplevs först en tid efter utskrivning (9,12,17,19). 

Under studiens datainsamling visade det sig dock att några av patienterna inte skrivits ut 

direkt till hemmet. Dessa var utomlänspatienter som skrivits över till sitt hemsjukhus för 

fortsatt vård. Det som framkommit i dessa intervjuer kan vara svårt att generalisera med 

övriga informanter. Detta då den information de eventuellt fått vid hemsjukhus kan skilja 

sig mot den information de får vid thoraxkirurgen i Uppsala. De har inte heller fått 



 28

samma möjlighet att reflektera över den information de fått vid utskrivningen eller tid att 

anpassa informationen till sitt vardagliga liv. Det kan vara en anledning till att dessa 

patienter uppger att de inte saknar någon information. 

De frågor som ställdes till patienterna var utformade av författarna utifrån studiens syfte 

och föreliggande litteraturstudie i ämnet. En pilotstudie genomfördes för att undersöka 

frågornas relevans och huruvida informanten uppfattade dem. Författarna upplevde att 

resultatet av pilotstudien visade att vissa av frågorna var svåra att uppfatta för 

informanten. Såväl språket som ordningsföljden reviderades för att bli mer lättförståeliga. 

Efter denna revidering märkte författarna en tydlig skillnad i hur de intervjuade 

uppfattade frågorna och de gav dessutom mer utförliga svar i de kommande intervjuerna. 

De frågor som författarna utformat ansågs vara relevanta för att få ett resultat som 

uppfyller studiens syfte, något som påverkar studiens trovärdighet.  

Till studiens datainsamling valde författarna att genomföra intervjuerna per telefon, något 

som författarna anser var positivt. Detta då patienterna vid tillfälle för intervjun befann 

sig i hemmet och författarna ansåg att ett hembesök inte var nödvändigt för det resultat 

som eftersöktes. Det var effektivt i det syfte att ingen tid krävdes för att ordna lokal, 

patienterna behövde inte förflytta sig och det tolkades som att patienterna var trygga då 

de befann sig i sin hemmiljö och inte behövde konfronteras ansikte mot ansikte med 

författarna. Dessa faktorer kan möjligtvis ha haft en positiv inverkan på att patienterna 

valde att delta i intervjun. Att deras deltagande blev mer anonymt än i intervjuer ansikte 

mot ansikte, tror författarna bidrog till att de kände sig mer bekväma att uttrycka 

exempelvis negativa åsikter. Det kan dock vara en nackdel att inte träffa patienterna i 

egen person då författarna inte får möjlighet att se kroppsspråk och ansiktsuttryck, något 

som kan uttrycka mer än det som verbalt uttalas.  

Antalet intervjuer fördelades mellan författarna och båda deltog vid tillfället för intervjun. 

Den ena författaren utförde intervjun medan den andra satt med som åhörare. På så vis 

fick båda en individuell uppfattning vilket var positivt i analysen av intervjuerna. 

Författaren som var åhörare hade möjlighet att ställa kompletterande frågor under 

intervjuns gång genom att skriftligt kommunicera med intervjuaren. 

Det kan ha varit av betydelse att författarna saknade tidigare kunskaper och erfarenhet av 

att utföra intervjuer. Denna osäkerhet hos intervjuaren kan ha resulterat i att relevanta 

följdfrågor inte ställdes och därmed finns en risk att författarna missade information om 
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exempelvis upplevelser som patienten hade utöver de som specifikt frågades efter. Detta 

kan vara en faktor som påverkat att ämnet inte blev tillräckligt uttömt. Intervjutillfället 

uppskattades ta cirka femton minuter, detta varierade dock mellan patienterna då vissa 

var mer intresserade av att berätta om sina upplevelser om den information de fått vid 

utskrivningen. Detta har dock inte påverkat det slutliga resultatet av föregående studie 

eftersom samtliga intervjuer har bidragit till de meningsbärande enheter som analyserats. 

De intervjuer som varade längre har inte fått mer utrymme i slutresultatet än de intervjuer 

som var kortare. Detta då dataanalysen fokuserat på det som var relevant för studiens 

syfte. 

Efter transkribering av insamlad data lästes materialet i sin helhet av båda författarna och 

analyserades därefter gemensamt. I tolkningen av materialet var författarna väl överens 

och eniga om vad som ansågs vara viktigt att belysa i varje intervju. Under analysens 

gång har författarna diskuterat och reflekterat materialet ur olika perspektiv vilket sedan 

resulterat i kategorier och teman som därmed anses vara trovärdiga. Trots detta kan det i 

undersökningar av människors upplevelser vara svårt att gardera sig mot faktorer som 

kan påverka trovärdigheten i informanternas svar och författarnas tolkning av dessa.  

 

Framtida studier 

Då studien begränsats till ett fåtal deltagare som genomgått ett ingrepp i hjärtat och är 

utförd vid endast ett intervjutillfälle med varje patient, kan detta vara faktorer som 

påverkar det övergripande resultatets tillförlitlighet. Det skulle vara intressant att 

genomföra en studie där ett större antal patienters upplevelser av information efter 

utskrivning undersöks, vid upprepade intervjutillfällen. Detta för att undersöka om 

upplevelsen av information i samband med utskrivningssamtal förändras över tid. Utifrån 

KUPP-undersökningens resultat skulle det även vara av intresse att undersöka de 

patienter som vårdas på thoraxkirurgen i Uppsala för övriga ingrepp i thorax. Detta skulle 

kunna ge ett, för Thoraxkirurgen i Uppsala, mer generaliserbart slutresultat. Detta 

eftersom upplevelsen av information kan skilja sig mellan olika ingrepp och förändras en 

tid efter utskrivningen.  

Slutkommentar 

Om patienten är välinformerad inför utskrivning ökar dennes chanser att vara delaktig i 
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sin vård, ha större tillit till att ansvara för egenvården och får en ökad känsla av 

sammanhang. Enligt föreliggande studie är patienter som deltog i studien nöjda med den 

information de fått och tycker att den är tillräcklig då den upplevs vara individuellt 

anpassad till deras intresse och det informationsbehov de har. Detta trots att KUPP-

undersökningen från 2008 visar ett missnöje hos patienterna angående informationen. 

Föreliggande studie påvisar därmed att de rutiner som avdelningen tillämpar når syftet, 

att patienterna är välinformerade och trygga inför hemgång.  
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Bilaga 1. 

 
Information som ges inför och vid utskrivningssamtalet till patienter som genomgår ingrepp i 
hjärtat vid Thoraxkirurgen i Uppsala 
  
§ Till dig som ska hjärtopereras: En broschyr som patienten kan ta del av före planerad 

operation. Broschyren informerar i korthet bland annat om vad rutiner och vad patienten 
kan förvänta sig vid sin utskrivning från Thoraxkirurgen i Uppsala. 

 
§ Vägen tillbaka, En bok för dig som hjärtopererats: En liten informativ bok där man tar 

upp viktiga aspekter efter en hjärtoperation som, när och hur man kan börja röra sig, hur 
såret ska skötas, bilkörning, hur sexlivet kan påverkas, när man kan börja arbeta och vad 
man kan göra för att leva ett hälsosamt liv. 

 
§  Till dig som haft overklighetsupplevelser under Din vårdtid på Thoraxintensiven 50B: 

Är en informationsfolder om postoperativt förvirringstillstånd där patienterna bland annat 
uppmanas att prata med vårdpersonalen om sina upplevelser för att kunna bearbeta 
obehagliga upplevelser.  

 
§ Information till dig som fått en sårinfektion i bröstkorgen: Är en broschyr som bygger 

på citat från patienter, syftet är att belysa upplevelser hos dem som drabbats av en 
sårinfektion. 

 
§ Till dig som behandlas med Waran: Informerar om Waran som läkemedel, bland annat 

syftet med behandlingen och eventuella biverkningar. Vad patienten ska göra om de 
missar att ta Warandosen, vilka försiktighetsåtgärder som är viktiga och vilka 
egenvårdsaspekter som är av stor vikt vid behandling med Waran. 

 
§ Alla hjärtans bok, hälsoguiden för levnadsglada: En livsmedels- och kostrådsguide som 

utgår ifrån Svenska näringsrekommendationer (SNR 2005). Här informeras patienten 
bland annat om tallriksmodellen och vilka rekommendationer som finns angående olika 
sorters fett, myter om mat och hälsa, motion, rökning, alkohol och nyttiga livsmedel som 
är bra för hjärtat. 

 
§ Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund: Patienterna får ett kuvert med information om 

organisationen, dess syfte och hur patienten kan komma i kontakt med sin lokala 
organisation.  
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Bilaga 2. 
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Bilaga 3. 

Information och förfrågan om deltagande i en studie av patienters 
upplevelse av information given vid utskrivning från Thoraxkirurgen 
vårdavdelning 50D  
 
Hej! 
Vi heter Sara Humble och Sandra Strandberg och är två sjuksköterskestudenter som under 
våren 2010 skriver vår examensuppsats i ämnet ”Upplever patienten att denne fått tillräckligt 
med information i samband med utskrivningssamtalet”.  
Trots en hel del forskning kring detta ämne finns fortfarande brister. Men hjälp av din åsikt 
kan vi skapa ytterligare underlag, för att i framtiden kunna förbättra patienters välbefinnande 
efter utskrivning från vårdavdelningen. 
Anledningen till att vi väljer att ringa upp dig då du varit hemma några dagar är att tidigare 
forskning tyder på att många patienter upplever informationsbristen först en tid efter 
utskrivning. 
Om du är villig att delta i studien kommer vi efter överenskommelse att ringa upp dig. Du 
kan då välja att inte delta i intervjun. Du kan även när som helst välja att avbryta intervjun 
då denna studie grundar sig på ett helt frivilligt deltagande. Om du deltar eller ej kommer 
inte att påverka din fortsatta vård. Då du är slumpmässigt utvald påverkas inte studiens 
slutresultat om du väljer att inte delta. 
Resultatet kommer att presenteras i form av en examensuppsats på sjuksköterskeprogrammet 
vid Uppsala Universitet. All information som du lämnar kommer behandlas strikt 
konfidentiellt. 
 
Lite om intervjun 
Vi kommer att ringa upp dig på överenskommen tid och intervjun kommer att vara i ca 15 
minuter.  
Vi kommer under intervjun att ställa några frågor. Men fundera gärna kring din upplevelse av 
informationen vid utskrivningssamtalet. Både positiva och negativa åsikter är varmt 
välkomna.  
 
Tack för att du tog dig tid att läsa igenom detta och vi hoppas att få samtala med dig! 
Med vänligaste hälsningar 
 
Sandra Strandberg sandrastrandberg_@hotmail.com tel. 0702-740 384 
Sara Humble  sara.humble@hotmail.com tel. 0736- 719 495 
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Bilaga 4. 
  
Intervjufrågor 
Innan du blev utskriven från avdelningen hade du ett samtal med en sjuksköterska, ett 
så kallat "utskrivningssamtal". Det är kring det samtalet och den information som du 
fick då som många av frågorna vi kommer ställa handlar om.  
 
1. Vilken information tycket du var viktig av den du fick vid utskrivningssamtalet? 
- Varför? 
 
2. Finns det någon information du saknade vid utskrivningssamtalet? 
 
3. Vad tycker du att man kunde informerat dig mer om? 
- Varför? 
 
4. Tyckte du att du fick för mycket information?  
- Vilken specifik information?  
- Varför? 
 
5. Kände du att informationen var anpassad till dina behov? 
-På vilket sätt 
 
6. På vilket sätt har du haft användning för informationen du fick? 
 
7. Kände du att du förstod den information som gavs vid utskrivningssamtalet? 
- Vad tror du var anledningen till att du inte förstod?  
 
8. Fanns det tid för dig att tänka igenom den information du fått, för att sedan ställa 
frågor? 
- Vilka frågor skulle du ställt? 
 
9. Har ditt behov av information förändrats så här en tid efter utskrivningen? 
- På vilket sätt? 
 
10. Om du idag fått be om information på utskrivningssamtalet, vad skulle det vara 
för information? 
 
11. Vad anser du är god information? 
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Bilaga 5. Tabell 1. 

Meningsbärande  
enhet 

Kondenserad  
meningsenhet 

Kod  Subkategori Kategori Huvudkategori 

”Man tänker på 
vad man ska 
göra. Så man 
inte tar i 
nånting med 
armarna och 
sådär (…) 
Att man tänker 
sig för och att 
man tar det lite 
pö om pö då” 
 

Ska inte 
överanstränga sig 

Mobilisering Information som 
uppskattades 

Specifika råd Viktig information 

”Alltihopa var viktigt 
(…) jag visste ju 
ingenting (…) Jag visste 
inte ett förbaskade dugg. 
När jag åkte in” 

All information 
var viktig 

Okunskap Förberedelse 
för att känna 
sig trygg 
 

Trygghet 
inför 
hemgång 
 

Viktig information 

”Eh… Ja det är väl det 
att jag har ju gått 
igenom en gång tidigare, 
så jag vet ju vad som 
kommer å hända å det, 
vad jobbigt det är med 
det hela, å den 
information jag fått av 
det hela det var jag nöjd 
med serdu…” 

Vet vad som 
kommer att 
hända 

Tidigare upplevelser Faktorer som 
påverkar 
infointaget 
 

Erfarenhet 
 

Motivation 

Så jag var 
ganska påläst 
på många 
detaljer. Man 
måste ju 
försöka ta reda 
på hur det 
förhåller sig 
och allt va. 
Man kan inte 
bara lasta över 
(…) det är ju 
min kropp va 
så ja det är ju 
viktigt att man 
funderar lite 
och tar reda på 
saker och ting, 
hur det funkar. 

 

Har ett intresse 
av att förstå 
situationen och 
tycker att det till 
viss del är 
patientens ansvar 
att vara insatt 

Söker själv aktivt 
kunskap 

Inställning 
till ansvar för 
vård och 
kunskap 

 

Nyfikenhet 
 

Motivation 

”Ja jag var nog 
ganska 
nerdrogad tror 
jag men det var 
det var alldeles 
för tidigt för 
det. Det tar så 
lång tid innan 

Trött och 
medtagen, 
påverkad av 
läkemedel och en 
påfrestande 
situation 

Tillgång 
till 
information 
 

Väljer själv 
när man vill 
ta del av 
information 
 

Varierande 
informationsbehov 

Kunskap och 
kunskaps 
förändring 
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man kommer in 
i det och börjar 
på å tänka  
tillbaks å allt 
sånt där förstår 
du (…) Nää det 
jag fick med 
det var jag nöjd 
med för att det 
var lagom för 
att en patient 
behöver. Han 
har så mycket 
annat som 
ligger på” 

”Jag har varit 
så trött och slut 
nu och sådär så 
att, jag vet att 
jag har en 
broschyr där 
man kanske 
skulle tittat i 
eller ha läst 
igenom. (….) 
De sa väl bara 
att de här kan 
du väl läsa 
igenom nån 
gång när du, ja 
när jag känner 
för det då” 
 

Vet att 
information finns 
när han/hon 
känner ett behov 
av det 

Tillgång 
till 
information 
 

Väljer själv 
när man vill 
ta del av 
information 
 

Varierande 
informationsbehov 

Kunskap och 
kunskapsförändring 

Så att eh, ja, det 
som jag tror är 
viktigt det är 
också det att 
man har de här 
uppföljningarna 
va.” 

Vikten av 
uppföljning och 
någon som 
stöttar i 
rehabiliteringen 

Vikten av 
uppföljning 

Känsla av att 
inte ensam 
ansvara för 
sin 
rehabilitering 
 

Vikten av 
fortsatt 
stöd 
 

Kunskap och 
kunskapsförändring 

”Det är väl det i stort 
och sen att jag inte 
skulle sola framsidan då. 
Det var också viktigt 
tyckte jag, för jag är 
tokig i att sola” 

Fått information 
som passar 
livsstilen 

Personligt anpassad 
information 

Information 
som givits 
 

Nöjda 
patienter 
 

Kunskap och 
kunskapsförändring 

”Ja jag måste ju veta vad 
jag kan göra. Jag är 
angelägen att följa de 
råd och anvisningar som 
jag måste göra för att jag 
ska kunna återställas till 
ett normalt liv så fort 
som möjligt” 

Tagit till sig 
information och 
förstår varför den 
getts. Känner sig 
motiverad att 
följa råd 

Ökade kunskaper Följder av att 
ha fått 
information 

 

Djupare 
insikt 

 

Kunskap och 
kunskapsförändring 

Ja god 
information, 
det är sån 
information, 
det är viktigt att 

Anser att god 
information ska 
vara en dialog 
mellan den som 
informerar och 

Bekräftelse och 
försäkran om att 
informationen nått 
fram till patienten 

Välinformerad Trygghet 
 

Kunskap och 
kunskapsförändring 
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den som ger 
informationen 
ser till att den 
som får 
informationen 
förstår vad 
informationen 
innebär va. 
Förstår du vad 
jag menar? 

 

den som får 
informationen 
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