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Introduktion: Fler och fler opereras inom den dagkirurgiska verksamheten i Sverige. 
För att bevara patientsäkerheten och kvaliteten i vården, bör den ständigt utvärderas och 
vid behov förbättras. Alternativ i detta förbättringsarbete kan vara användandet av olika 
dagkirurgiska fast-track modeller, där den perioperativa omvårdnaden, medicineringen 
och anestesimetoden anpassas efter individen och det kirurgiska ingreppet. De två 
vanligaste postoperativa komplikationerna patienter drabbas av efter kirurgi är smärta 
och illamående. Syfte med studien var att undersöka hur patienterna mådde 
postoperativt med fokus på smärta och illamående efter införandet av en ny 
dagkirurgisk fast-trackmodell. Ytterligare ett syfte var att undersöka om patienterna 
tyckte sig ha fått tillräckligt med information och om de hade förbättringsförslag på den 
perioperativa vården. Metod: Data samlades in med strukturerade postoperativa 
telefonintervjuer av 72 patienter. Resultatet visade att patienterna skattade sin smärta 
och sitt illamående lågt, de visade sig må som de hade förväntat sig postoperativt. Av 
studiens patienter upplevde de flesta att de hade fått tillräckligt med information i 
samband med den perioperativa vården. Konklusion: Resultatet i studien kan ligga till 
grund för vidareutveckling av den perioperativa vården. För ytterligare utvärdering av 
den nya dagkirurgiska fast-track modellen kan jämförande telefonintervjuer genomföras 
på klinikens övriga dagkirurgiska patienter.  
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Introduction: Day surgery is used for an increasing number of patients in Sweden. In 
order to preserve patient safety and quality of care, continuous evaluation and 
improvement is necessary. Alternatives in this improvement can be fast-track models in 
day surgery when tailored perioperative nursing, medication and methods of anesthesia 
is given to the patient. The two most common postoperative complications patients 
experience after surgery are pain and nausea/vomiting. Purposes: One purpose of the 
study was to investigate how patients were doing postoperatively, focusing on pain and 
nausea after the introduction of a new day surgery fast-track model. Another purpose 
was to investigate whether patients felt that they had received enough information and if 
they had suggestions for improvement in the perioperative care. Method: Data were 
collected using structured postoperative telephone interviews of 72 patients. Results: 
The result shows that the patients rated their pain and nausea as low, they felt as they 
had expected postoperatively. Most of the patients in the study perceived that the 
received information was sufficient. Conclusion: The results of the study may be the 
basis for further development of the perioperative care. For further evaluation of the 
new day surgery fast-track model, comparative telephone interviews can be conducted 
on this clinic’s other day surgery patients. 
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Introduktion 

Dagkirurgi/poliklinisk kirurgi innebär att patienter kommer till den dagkirurgiska 
enheten, opereras och går hem senare samma dag (Warrén-Stromberg et al. 2008). Allt 
fler kirurgiska ingrepp sker idag dagkirurgiskt i Sverige, enligt Socialstyrelsen utgör de 
61 % av alla kirurgiska ingrepp. Under 2000-talet har fler och större ingrepp blivit 
dagkirurgiska (Socialstyrelsen 2011). Målet för dagkirurgi är en snabb återhämtning 
från anestesi, snabb utskrivning och färre komplikationer för patienten (Gilmartin 
2007). Det finns fördelar med att tillbringa färre dagar som inneliggande patient så som 
minskad risk för nosokomiala infektioner, tidig mobilisering för att förhindra 
trombosbildning, lunginflammation och förstoppning. Ytterligare en fördel är att 
patienten får tillfriskna i sin hemmiljö med hjälp av närstående som har vetskap om 
patientens individuella behov (Toftgaard 2009). Dagkirurgi innebär också ekonomiska 
vinster som ökad effektivitet och bättre utnyttjande av operationstid (Lemos et al. 
2009). 

Preoperativa fasen 

Den preoperativa fasen inleds när patienten får besked om att han/hon ska opereras. Den 
innehåller alla undersökningar och förberedelser som krävs för det kirurgiska ingreppet. 
Denna fas kan variera från några minuter, som vid akut insjuknande, till flera månader 
då patienten blir placerad på väntelista (Blomberg & Teledahl 2013). Studier har visat 
att de dagkirurgiska patienter som blivit korrekt bedömda utifrån medicinska, psykiska, 
fysiska och sociala förutsättningar var de som klarade av sin egenvård och återhämtning 
bäst (Bandyopadhyay et al. 2007; Greenslade et al. 2010; Heikkinen et al. 2007). En väl 
genomförd preoperativ bedömning med realistisk information om den postoperativa 
fasen är grundläggande i den dagkirurgiska processen för att patienterna ska få en 
positiv upplevelse (Mariette et al. 2007). Utifrån en bedömning av patientens aktuella 
sjukdomstillstånd och individuella förutsättningar tas ställning till om operationen kan 
genomföras dagkirurgiskt (Bryson et al. 2004a). Patienter genomgår en preoperativ 
anestesibedömning, utifrån bland annat ASA-klassificeringarna (figur 1) (American 
Society of Anaesthesiologists 2013) bedöms patienten som lämplig för dagkirurgi eller 
inte (Segerdahl et al. 2008; Bryson et al. 2004a; Bryson et al. 2004b). 

 ASA (American Society of Anaesthesiologists) 

   ASA I = frisk person 

   ASA II = patient med mild systemsjukdom 

   ASA III = patient med svår systemisk sjukdom 

   ASA IV = patient med svår systemisk sjukdom som är ett konstant hot mot livet 

   ASA V = moribund patient som ej förväntas överleva utan operation 

   ASA VI = konstaterad hjärndöd patient 

                                                                            American Society of Anestesthesiologists 2013 

Figur 1. ASA- klassificering. 
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Patienter i ASA-grupp I-II är nästan alltid lämpliga för dagkirurgi medan patienter i 
ASA-grupp IV-V inte lämpar sig. Patienter i ASA-grupp III kan vara passande för 
dagkirurgiska operationer om ingreppet kan ske i lokalanestesi (Segerdahl et al. 2008; 
Bryson et al. 2004a; Bryson et al. 2004b). 

Anestesimetod vid dagkirurgi 

Eftersom dagkirurgiska patienter planeras att gå hem senare samma dag är det extra 
viktigt att förebygga och behandla smärta och illamående under hela den perioperativa 
fasen. En smärtlindringsstrategi ska följas under hela vårdförloppet för att undvika 
genombrottssmärtor och påbörjas redan i premedicineringen. Där även antiemetika ges 
profylaktiskt (Naalsund & Steen-Hansen 2013).  

Anestesimetoden anpassas efter ingreppets art, längd, patientens tillstånd och att 
patienten ska kunna gå hem senare samma dag utan för stora besvär (Naalsund & Steen-
Hansen 2013). De vanligaste anestesiformerna vid dagkirurgi är generell anestesi (GA) 
eller regional anestesi (RA). Under generell anestesi är patienten sövd med hjälp av 
inhalations- och eller intravenösa anestesimedel. Med GA fås en kontrollerad luftväg, 
amnesi, god smärtlindring peroperativt och goda kirurgiska förutsättningar (Gudaityte et 
al. 2004). Nackdelarna med GA är biverkningarna som det kan ge i form av PONV och 
postoperativ smärta (Awad & Chung 2006). RA kan delas in i central nervblockad som 
t.ex. epidural- och spinalblockad, och i perifer nervblockad som t.ex. intracostal- och 
brachial plexusblockad. Plexusblockad kan användas vid kirurgi i underarm och hand 
(Cobbold & Money 2010). RA skapar goda förutsättningar för viss kirurgi, då en 
förlängd postoperativ smärtlindring erhålls. En god postoperativ smärtlindring med 
minskat opioidbehov ger en sänkt risk för illamående och kräkningar postoperativt. Vid 
RA kan patienten vara vaken eller lätt sederad och kan därför kommunicera med 
omgivningen, vilket möjliggör utvärdering av omvårdnadsåtgärder. Nackdelar med RA 
är att den kräver mer tid i form av förberedelser och mer tekniskt kunnande av 
anestesiologen. Den kan ge nervskador och om patienten sederas i tillägg finns risk för 
att ofri luftväg uppstår (Gudaityte et al. 2004).  

Oro, rädsla, obehag, smärta och ångest i relation till anestesi och kirurgi är välkända 
problem hos patienter som genomgår kirurgi. Dessa problem måste uppmärksammas 
eftersom dessa patienter överlämnar sig i vårdgivarens händer (Lindwall et al. 2003). 
Patienter som genomgår operationer i RA upplever den högsta nivån av ångest precis 
före operationsstart (Mclntosh & Adams 2011). Kontinuerlig information från 
personalen och möjligheten att kunna ställa frågor minskar patientens oro (Haugen et al. 
2009). Under RA kan patienten känna sig sårbar eftersom en del av kroppen är 
exponerad, en viss del av ens integritet går förlorad. Tanken på att vara vaken under 
operationen kan vara oroande, liksom att förlora kontrollen och känseln av en kroppsdel 
(Randers & Mattiassson 2004).  

PONV (PostOperative Nausea and Vomiting) 

Den postoperativa fasen påbörjas när operationen är slut och avslutas då patienten 
hämtat sig från operationen och återgår till hemmet alternativt till vårdavdelningen 
(Gustafsson et al. 2012). Merparten av illamående och kräkningar i den postoperativa 
fasen inträffar under det första dygnet. Av de patienter som genomgått kirurgiska 
ingrepp drabbas 20-30 % av besvärande/mycket besvärande illamående och kräkningar 
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(Apfel et al. 2012; Barthelsson et al. 2008). Symtomet minskar över tid, dag 7 
postoperativt uppger 5 % av patienterna lätt illamående (Barthelsson et al. 2008). Det 
finns många olika faktorer som bidrar till att patienten upplever PONV. Det kan bero på 
patient själv, anestesimetoden och/eller det kirurgiska ingreppet (Apfel et al. 2012; 
Valeberg 2013). Kvinnor i fertil ålder upplever postoperativt illamående oftare än män 
(Apfel et al. 2012; Myles et al. 1997), vilket skulle kunna beror på 
menstruationscykelns hormonella svängningar. Efter klimakteriet verkar risken vara 
densamma för män och kvinnor att utveckla PONV (Harmon et al. 2000). Risken för 
PONV minskar för båda könen med stigande ålder (Gan et al. 2007). Övriga 
riskfaktorer är om patienten tidigare har drabbats av PONV, har tendens till åksjuka, är 
icke-rökare och om opioidanvändning kommer att behövas perioperativt (Apfel et al. 
2012; Jokela et al. 2009; Koivuranta et al. 1996). 

Nyttan med profylaktisk läkemedelsbehandling mot illamående vid dagkirurgi bör 
vägas emot eventuella biverkningar samt den extra kostnaden det innebär. Studier har 
visat att antiemetikabehandling vid GA kan minska incidensen för PONV med 24-26 % 
hos patienter med kända riskfaktorer (Wilson et al. 2009). Det har visat sig svårare att 
behandla PONV än att förebygga. Postoperativt illamående och kräkning är en 
komplikation som många patienter är oroliga för, speciellt de patienter som har drabbats 
tidigare. Eftersom de läkemedel som används för att förebygga och behandla PONV har 
biverkningar bör kompletterande åtgärder vidtas. Lukter från miljön exempelvis kaffe, 
rök och parfym bör patienten inte utsättas för. Störande ljud och larm bör undvikas. 
PONV kan reduceras med extra syrgas per- och postoperativt (Valeberg 2013).  

Förflyttningar kan trigga illamående. Studier visar på ett samband mellan illamående 
och rörelse, så väl passiva som aktiva. Patienterna upplevde att illamående och smärta 
följdes åt i den tidiga postoperativa fasen och att smärtlindring även ledde till en 
minskning av illamåendet (Gundzik 2008; Koivuranta et al. 1996; Lindén & Bergbom 
1996). Rädsla kan framkalla PONV i samband med operation, genom ökad 
hormonfrisättning. Patienter som är ängsliga har en tendens att svälja mer luft. Rädsla 
medför fördröjd tömning av magsäcken, vilket leder till förhöjd halt av magsyra i 
magsäcken och kan därmed leda till illamående. Sjuksköterskan kan inge en känsla av 
trygghet och välbefinnande vilket kan minska patientens rädsla och oro (Valeberg 
2013). 

MANE (Morrow Assessment of Nausea and Emesis) är ett mätinstrument (figur 2) 
framtaget för att mäta patientens frekvens, grad och duration av illamående och 
kräkningar före och efter kemoterapi. Instrumentet innehåller en sju-gradig skala, 
MANE-skalan där patienten skattar sitt illamående. Skalan används numera även i andra 
områden inom hälso- och sjukvården för mätning av patientens illamående (Morrow 
1992). 
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    MANE (Morrow Assessment of Nausea and Emesis) 

    0 = inget illamående 

    1 = mycket milt illamående 

    2 = milt illamående 

    3 = måttligt illamående 

    4 = svårt illamående  

    5 = mycket svårt illamående 

    6 = värsta tänkbara illamående 

                                                                                                                      Morrow 1992    

Figur 2. MANE-skalan.        

Smärta 

Smärta är en subjektiv och individuell upplevelse. Postoperativ smärta påverkas av en 
rad olika faktorer, det kirurgiska ingreppet, anestesimetod, oro, rädsla, förekomst av 
postoperativa komplikationer och kvaliteten på den perioperativa omvårdnaden (Rawal 
1999). Hänsyn bör tas till patienternas tidigare erfarenheter av smärta och deras 
förväntningar på smärta postoperativt, för att på bästa sätt utveckla en individuell 
smärtlindringsstrategi. En del patienter har en orealistisk förväntan på den postoperativa 
smärtlindringen. Det är därför viktigt att de informeras om att de inte kan bli helt 
smärtfria men målet är en acceptabel nivå av smärta, så att patienten kan slappna av 
(Idvall et al. 2008; Coll & Ameen 2005). Patienter som ansåg att de inte hade fått 
tillräckligt med preoperativ information uppgav sig ha mer smärta (Bandyopadhyay et 
al. 2007).   

En adekvat smärtlindringsstrategi kan vara svårare att uppnå för dagkirurgiska patienter 
eftersom det är under en begränsad tid som läkemedelstitrering (hitta minsta mängd av 
drog som kommer att göra nytta) sker och betänkligheter kan finnas med tanke på 
biverkningar och felanvändning. Vid telefonuppföjningar av dagkirurgiska patienter 
framkom att den postoperativa smärtan är deras största problem (Segerdahl et al. 2008; 
Warrén Stromberg 2008). I en studie av Barthelsson et al. (2008) uppgav så många som 
97 % av patienterna att de upplevde smärta den första postoperativa dagen. Den sjunde 
postoperativa dagen uppgav 35 % av patienterna fortsatt smärta, då en lättare smärta 
som inte ansågs besvärande (Barthelsson et al. 2008). Postoperativa smärtproblem har 
visat sig vara vanligare hos kvinnor än män (Tolver et al. 2013; Lindén & Bergbom 
Engberg 1995). I en jämförande studie påvisades att patienter som opererats i perifer 
nervblockad hade en markant bättre smärtlindring direkt postoperativt än de patienter 
som opererats i generell anestesi med sårinfiltration. Efter utskrivning och 48 h framåt 
upplevde patienterna samma smärtnivå och behövde samma mängd smärtlindring. Efter 
72 h upplevde patienterna som opererats i perifer nervblockad mindre smärta och 
behövde mindre mängd smärtlindring (Hadzic et al. 2004). 
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Det finns olika smärtskalor för bedömning av smärta hos patienter som kan 
kommunicera. De tre vanligaste är VAS (Visual Analogue Scale) NRS (Numeric Rating 
Scale) och VRS (Verbal Rating Scale) (Figur 3) (Turk & Melzack 2010). 
Smärtskattning är betydelsefullt för att: 

• bedöma smärtans intensitet, kvalitet och varaktighet 
• vara ett underlag/stöd för diagnostik 
• kunna underlätta valet av behandling 
• kunna utvärdera den faktiska effekten av olika behandlingar  

                                                          (Turk & Melzack 2011)                                                                       

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  Breivik et al. 2008 

Figur 3.	  Sammanställning av smärtskalorna NRS, VRS och VAS. 

NRS är en 11-gradig numerisk smärtskattningsskala, där 0 betyder ingen smärta och 10 
värsta tänkbara smärta (Rawal 1999). NRS-skalan är mer praktisk, mer känslig och 
lättare att förstå än VAS-skalan. VRS-skalans är inte ett lika känsligt instrument som 
VAS och NRS-skalan när det gäller mätning av akut svår smärta hos patienter. NRS- 
skalan lämpar sig väl att användas vid telefonintervjuer (Breivik et al. 2000). 

Information 

En patient som ska genomgå ett kirurgiskt ingrepp är på väg att vara med om något 
omvälvande, bilden av den egna kroppen kan komma att förändras. Det är viktigt att 
den perioperativa vårdpersonalen är medvetna om detta så att de kan stötta patienten 
(Lindwall & von Post 2008). I operationssjuksköterskan kompetensbeskrivning 
(SEORNA 2008) ska denne informera och undervisa patienter och deras närstående, 
samt att ge stöd och vägledning för att möjliggöra delaktighet i vården. Individanpassad 
information om vård och behandling ska ges till varje patient (SFS 1982:763). Den 
perioperativa sjuksköterskan möter patienten via samtal före, under och efter det 
kirurgiska ingreppet. Detta skapar kontinuitet i vårdandet och möjliggör därmed att ett 
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förtroende och en relation kan utvecklas mellan sjuksköterskan och patienten. 
Kontinuiteten garanterar även en trygg och säker vård för patienten (Lindwall & von 
Post 2008). 

Den tidsbegränsade kontakten som dagkirurgi innebär kräver ett annat arbetssätt av 
sjuksköterskan än det traditionella. Framförallt gällande kommunikation, 
patientundervisning och information samt förmåga till patientcentrerad vård (Warrén-
Stomberg et al. 2008). Patienter kan uppleva en oro i hemmet då den information de fått 
i samband med dagkirurgin var otillräcklig. De kan känna sig osäkra på om upplevda 
symtom är normala postoperativa reaktioner eller tecken på allvarliga komplikationer 
(Mottram 2011; Gilmartin 2007; Dewar et al. 2004). Patienter som uppgav att de fått 
tillräcklig information i samband med hemgång, upplevde färre komplikationer. Studier 
visar att patienter som blivit korrekt bedömda för dagkirurgi, fått information som var 
lätt att förstå samt hade en trygg hemmiljö med närståendes stöd också var de som 
kunde bemästra sin situation och återhämtning bäst (Greenslade et al. 2010; 
Bandyopadhyay et al. 2007; Heikkinen et al. 2007).  

Patientundervisning och information kan minska patientens postoperativa smärta, 
PONV, rädsla vilket kan leda till att patienten lämnar sjukhuset tidigare. 
Välinformerade patienter har lättare att acceptera det postoperativa förloppet och det 
obehag som detta kan medföra. De upplever även mindre oro (Lindén & Bergbom 
Engberg 1996). Enligt Vårdhandboken (2013) ska patienten erhålla både muntlig och 
skriftlig information inför operation. Den muntliga informationen ska ges vid upprepade 
tillfällen så att patienten har möjlighet att ställa frågor. Det ska dokumenteras vilken 
information som har givits. Preoperativ information kan bland annat bestå av vem som 
patienten ska vända sig till vid frågor, vilka och hur många som finns på 
operationssalen, vad de preoperativa förberedelserna innebär och information kring 
eventuella väntetider som kan uppstå. Informationen är viktig för den postoperativa 
återhämtningen. Patienter har individuella behov av information och olika förmåga att 
ta till sig information (Bailey 2010). Patienten bör inte vara den enda som erhåller 
perioperativ information. Patientinformationen ska vara realistisk och koordineras 
mellan de olika yrkesgrupperna inom den perioperativa vården. Det är viktigt att inte 
förringa det kirurgiska ingreppet i tron att detta ska minska patientens oro (Flanagan 
2009). 

Postoperativ information bör inte ske för tätt inpå uppvaknandet efter generell anestesi 
vid dagkirurgiska ingrepp. Minnestester har påvisat att patienterna hade svårt att 
återberätta information. Det bästa är om patienten hinner återhämta sig minst 40 minuter 
efter uppvaknandet innan den muntliga informationen ges och att den kompletteras med 
skriftlig (Blandford et al. 2011). Idag lämnar majoriteten av svenska dagkirurgiska 
kliniker skriftlig postoperativ information. Skriften brukar innehålla information om 
ingreppet, instruktioner om det postoperativa förloppet samt telefonnummer dit 
patienten kan vända sig vid eventuella frågor (Segerdahl et al. 2008). Informationen kan 
även innehålla instruktioner beträffande egenvård, sårskötsel, förband, hudförslutning, 
begränsningar i aktivitet postoperativt, pesonlig hygien, smärtstillande läkemedel samt 
eventuell förväntad trötthet (Vårdhandboken 2013; Lindén & Bergbom Engberg 1996). 
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Många patienter är oförberedda på vad som väntar dem under den postoperativa 
återhämtningen. Detta trots att preoperativ information har givits av både  
sjuksköterskor och läkare (Flangan 2009). Studier har visat att det oftast är 
sjuksköterskor som ger den postoperativa informationen angående smärta, 
smärtbedömning och medicinering. (Segerdahl et al. 2008; Bailey 2010). Patienten bör 
informeras om de eventuella problem som kan uppstå under de närmaste dygnen efter 
operationen. Tidigt i återhämtningsfasen kan det röra sig om trötthet, illamående, 
kräkningar och smärta. Tröttheten kan kvarstå i flera dygn efter operationen men då kan 
även nya problem som oro, minskad rörlighet och oförmåga att utföra dagliga aktiviteter 
bli mer påtagliga (Flanagan 2009). 

Telefonuppföljning vid dagkirurgi 

Via postoperativ telefonuppföljning kan patientens perioperativa vård utvärderas och 
den dagkirurgiska patientens postoperativa status kan bedömas. Vid 
telefonuppföljningen kan sjuksköterskan även utröna om patienten har behov av mer 
undervisning och information. Många patienter behöver telefonuppföljning för att 
kunna delge någon sina funderingar. Vid samtalet, som bör ske inom de första 24 h 
postoperativt kan även viktig perioperativ information upprepas (Flanagan 2009). 
Sjuksköterskan har ett etiskt ansvar att utvärdera och vårda patienter över tid, att 
överbrygga glappet mellan dagkirurgin och hemmet (Flanagan 2009). Mottram (2011) 
beskriver att patienter upplever den excellenta vården de fått på sjukhuset stod i skarp 
kontrast till den brist på stöd de erhöll efter utskrivning. De önskade att någon ringde, 
då helst en sjuksköterska som kunde ge dem råd eller försäkra dem och anhöriga att 
reaktionerna patienten upplevde var normala. De önskade en professionell försäkran om 
att allt vara bra (Mottram 2011).  

De flesta svenska dagkirurgiska klinikerna har standardiserade 
smärtbehandlingsstrategier och ger information om postoperativ smärtlindring både 
muntlig och skriftlig (Warrén Stromberg 2008). Missuppfattningar om smärta och hur 
den behandlas kan identifieras genom uppföljande samtal. En del patienter förväntar sig 
att ha ont efter ett kirurgiskt ingrepp och följer därför inte den ordinerade 
smärtlindringsstrategin. Detta medför att de utvecklar värre smärta än förväntat. Andra 
patienter dubblar dosen av analgetika för att undvika postoperativ smärta. 
Telefonuppföljning kan vara ett bra sätt att fånga upp biverkningar som kan uppstå samt 
patienternas följsamhet till läkemedelsordinationer (Deware et al. 2004). 

Perioperativt bemötande 

Många av de dagkirurgiska patienterna blev förvånade och positivt överraskade över 
sjuksköterskans förmåga att under en så kort tid kunna etablera en vårdande relation 
(Mottram 2009; Bandyopadhyay et al. 2007; Gilmartin 2004). Gilmartins studie (2004) 
visar att patienterna uppskattade de sjuksköterskor som visade förståelse, medkänsla, 
flexibilitet och som hade förmåga att uppmärksamma individuella behov. Stöttande 
beröring, vänliga ord och visat engagemang bidrog till patientens välbefinnande. Även 
om dessa gester kunde tyckas självklara visade de sig vara mycket viktiga för 
patienterna och något som de bar med sig under lång tid efter ingreppet (Gilmartin 
2004). Många av de dagkirurgiska patienterna uppgav att de fick mer uppmärksamhet 
och personlig omtanke än vad de hade förväntat sig (Mottram 2009).  
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Fast–track-kirurgi 

Fast-track är ett strukturerat multidisciplinärt behandlingsprogram för att öka 
vårdkvaliteten och patienttillfredsställelsen. Fast-trackprogram används inom olika 
kirurgiska verksamhetsområden. Gemensamt för programmen är att de består av pre- 
intra- och postoperativa evidensbaserade omvårdnadsåtgärder och medicinska 
interventioner i syftet att minska kroppens stressvar, påskynda återhämtning samt 
minska andelen komplikationer hos patienten. Preoperativa interventioner kan vara 
patientinformation, rådgivning, fasta, kolhydratladdning och premedicinering. Intra 
operativa interventioner kan vara användandet av standardprotokoll vid anestesi, 
minimal invasiv kirurgi och motverkande av hypotermi. Postoperativa interventioner 
kan vara smärtlindring, nutrition, mobilisering och utvärdering. Programmen medför ett 
gemensamt system för att kunna mäta det perioperativa förloppet och att rapportera 
identifierade komplikationer (Gustafsson 2010; Kehlet & Wilmore 2008). 

För fast-trackmodeller inom dagkirurgi är ett av målen att förflytta patienten direkt från 
operationssalen till den dagkirurgiska enheten med mindre övervakningsutrustning och 
specialtillsyn istället för till den postoperativa avdelningen. Detta kräver ett noga urval 
av patienter lämpade för dagkirurgi, samt att de ges antiemetika- och analgetikaprofylax 
för att undvika smärta och illamående (Awad & Chung 2006). För att möjliggöra en 
fast-trackmodell behövs ett väl utvecklat teamarbete mellan operatör, 
operationssjuksköterska, anestesisjuksköterska, anestesiläkare och postoperativ personal 
(Kehlet 2008). För att inte äventyra patientsäkerheten bör det finnas 
bedömningsformulär för var patienten ska vårdas postoperativt och när patienten ska 
skickas hem. Fast-trackmodeller sparar kostsamma platser på den postoperativa 
avdelningen men ställer ökade krav på sjuksköterskan i form av samordning, stöd, 
information, undervisning och uppföljning (Awad & Chung 2006). 

Snabb vårdprocess för polikliniska patienter- FAS 2 

Snabb vårdprocess för polikliniska patienter- FAS 2 är ett pågående projekt inom 
Sinnescentrum Linköping Landstinget i Östergötland, som startade våren 2013. FAS 2 
är en fast-trackmodell. Målet med projektet är att öka flödet av de polikliniska 
patienterna perioperativt för att möjliggöra snabb hemgång. Med flöde menas ett 
effektivt och patientsäkert arbetssätt där vårdtiden för varje patient kortas vilket i sin tur 
medför att fler operationer kan genomföras varje dag. Detta förutsätter en väl 
smärtlindrad patient utan illamående. I bilaga 1 beskrivs den process som ska följas för 
patienter som vårdas enligt protokollet för ”Snabb vårdprocess för polikliniska 
patienter- FAS 2”. 

Problemformulering 

Fler och fler patienter opereras inom den dagkirurgiska vården i Sverige. För att bättre 
utnyttja de begränsade resurserna så som operationstid, uppvakningsplatser och  
personal behöver arbetssätt och rutiner ses över. Detta för att effektivisera och öka 
produktiviteten i vården utan att riskera patientsäkerheten och kvaliteten. Fast-track 
modeller så som FAS 2-projektet kan vara alternativ i detta förbättringsarbete, då mer 
skräddarsydd perioperativ omvårdnad, medicinering och anestesimetod ges till 
patienten, vilket har till syfte att öka flödet i den perioperativa vården.  
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Syfte 

Syftet med studien var undersöka hur patienterna mådde postoperativt med fokus på 
smärta och illamående efter införandet av en ny dagkirurgisk modell enligt FAS 2 - 
Snabb vårdprocess för polikliniska patienter. Ytterligare ett syfte var att undersöka om 
patienterna tyckte sig ha fått tillräckligt med information och om de hade 
förbättringsförslag på den perioperativa vården. 

Metod 

Design 

Studien hade en kvantitativ design där patienter kontinuerligt inkluderades under en 
sexmånadersperiod. Patienterna inkluderades genom ett konsekutivt urval. Studien var 
icke-experimentell, vilket innebär att forskaren inte påverkar en insats utan bara 
observerar vad som händer över tid (Billhult & Gunnarsson 2012). 

Urval 

Anestesiläkaren inkluderade patienterna i FAS 2-projektet efter den preoperativa 
narkosbedömningen utifrån följande inklusionskriterier: 

• Vuxen, över 18 år 
• Ingen känd kronisk smärtproblematik 
• Inga missbruksproblem 
• Patienten ska klara sin ADL (Activities of Daily Living) 
• Patienten ska förstå instruktioner 
• Patienter som av avståndsskäl kan lämna sjukhuset samma dag 
• ASA- klass lägre än 4 

De inkluderade patienternas perioperativa journal märktes med ”FAS 2” . 
Anestesiläkaren förde en dialog med operatören angående önskemål om anestesiform 
(GA, RA). (Bilaga 1). 

Undersökningsgrupp 

I denna studie inkluderades alla FAS 2 patienter genom ett konsekutivt urval, 73 
stycken mellan 20130603 -20131202. Av dessa var 32 stycken män och 41 stycken 
kvinnor i åldersspannet 18-80 år, åldersuppgift saknades på en av patienterna.  

Bortfall 

En FAS-2 patient som hade önskat bli uppringd svarade inte och exkluderades därför ur 
studien, vilket medför att totalt 72 patienter inkluderades. Internt svarsbortfall på vissa 
frågor förekom, dessa anges som bortfall i resultatet. Dessa telefonuppföljningarna 
exkluderades inte utan övriga svar har använts i dataanalysen. 

Datainsamling  

Författarna ombads att sammanställa och utvärdera telefonintervjusvaren från patienter i 
FAS 2-projektet. Telefonuppföljningarna vara redan genomförda och författarna hade 
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ingen möjlighet att påverka uppföljningsmanualen eller telefonintervjuerna. Data hade 
samlats in av sjuksköterskor i FAS 2-projektet via telefonintervju, där svaren 
nedtecknats för hand av intervjuaren. Intervjuerna genomfördes vid ett tillfälle, 
nästkommande vardag efter operation av olika sjuksköterskor i projektet. Som underlag 
för intervjuerna användes ett strukturerat frågeformulär som hade utvecklats av 
sjuksköterskorna i projektet (bilaga 2). Frågeformuläret var inte validitets- eller 
reliabilitetstestat.  

Mätinstrument 

Första delen av telefonuppföljningsmanualen som var ifylld av en sjuksköterska i FAS 
2-projektet, innehöll information angående patientens ålder, kön, telefonnummer, 
operationsdatum och ingrepp, ansvarig anestesiolog och kirurg. Den innehöll även 
information om patienten hade fått blockad och i så fall vilken. Detta var ifyllt av 
patientansvarig anestesiolog. Patientansvarig kirurg hade gjort en bedömning av 
patientens förväntade postoperativa smärta utifrån genomförd operation. Den 
postoperativa smärtan bedömdes utifrån tre nivåer; lindrig smärta, måttlig smärta och 
svår smärta. Kirurgens valda alternativ gav vägledning till uppringande sjuksköterska 
angående vilken smärtlindringsstrategi patienten rekommenderats postoperativt (bilaga 
3). Vidare fanns information om patientens skattade smärta enligt NRS-skalan, vid 
utskrivning från den dagkirurgiska enheten. Om den sjuksköterska som skulle ringa upp 
patienten behövde uppmärksammas på något specifikt vid telefonuppföljningen fanns 
en punkt för övrig information i manualen som då hade fyllts i av sjuksköterska i FAS 
2-projektet.  

Andra delen av manualen, vilken användes till den postoperativa telefonuppföljningen, 
innehöll frågan om patienten mådde som förväntat vid hemkomst operationsdagen samt 
uppringningsdagen. Svarsalternativen var ja eller nej. Patienten skatta sin smärta vid 
hemkomsten på operationsdagen samt vid telefonuppföljningen med hjälp av NRS-
skalan. NRS-skalan är validitets- och reliabilitetstestat av Jensen (2003) och Ferreira-
Valente et al. (2011). Manualen innehöll sedan frågor där patienten skattade sitt 
illamående både vid hemkomst på operationsdagen och vid telefonuppföljningen med 
hjälp av MANE-skalan. MANE- skalan är validitets- och reliabilitetstestat av Morrow 
(1984). Därefter följde en öppen fråga där patienten tillfrågades om det fanns något som 
kunde ha gjorts bättre i samband med dennes operation, exempelvis bemötande, 
väntetid innan op, väntetid på läkare, logistik, smärtlindring eller annat. Manualen 
avslutades med en fråga om patienten ansåg sig ha fått tillräckligt med information. Här 
fanns svarsalternativet ja och nej. Om patienten svarade nekande, följde en ytterligare 
fråga om vad som saknades. 

Genomförande 

Patienterna i projektet premedicinerades vid ankomst till den dagkirurgiska enheten av 
den sjuksköterska som senare kom att ta emot patienten postoperativt. 
Premedicineringen gavs i möjligaste mån efter standardmodell med analgetika och 
antiemetika. Antiemetika gavs inte enligt standardmodellen till de patienter som skulle 
opereras i RA. Viss variation av premedicinering förekom då det kirurgiska ingreppet 
och patientens hälsotillstånd krävde tilläggsbehandling av analgetika och/eller 
antiemetika. Om opiod ingick i premedicineringen gavs den efter att patienten hade 
träffat kirurgen och blivit sidomarkerad. Alla patienter i FAS 2-projektet fick 
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lokalanestesi i såret eller perifer nervblockad i någon form. Vid generell anestesi 
användes intravenösa läkemedel i lägsta möjliga dos.  

Vid operationens slut, fortfarande kvar inne på operationssalen kontrollerade 
anestesisjuksköterskan patienten utifrån FAS 2-projektets bedömningsmall (bilaga 4). 
Utifrån patientens poäng på bedömningsmallen avgjordes var denne skulle vårdas 
postoperativt, fåtölj i ” FAS 2-rummet” med mindre övervakning eller på den 
postoperativa avdelningen för sedvanlig övervakning. Patienter som blev övervakade på 
postoperativ avdelning flyttades senare till ”FAS 2-rummet” när de uppfyllde 
bedömningsmallens kriterier för detta. Samma sjuksköterska som premedicinerade 
patienterna bemannade ”FAS 2-rummet”. Denna sjuksköterska observerade och 
utvärderade kontinuerligt patienten postoperativt. En checklista (bilaga 5) för kontroll 
av att sårområdet och förbandet inspekterats, att läkemedelsinformation givits, 
utskrivningssamtal med operatör genomförts, informationspapper gåtts igenom samt att 
telefonnummer inför uppföljningssamtalet hade lämnats användes av sjuksköterskan. 
Innan hemgång hade sjuksköterskan och patienten en genomgång av olika 
informationspapper som skickades med patienten hem. Dessa papper som kirurgen och 
sjuksköterskan hade fyllt i innehöll både generell information ifrån den klinik som 
patienten tillhörde och specifik information för varje patient. Den generella 
informationen innehöll viktiga telefonnummer, instruktioner om rehabilitering, sårvård 
och information om tecken på tidiga komplikationer då sjukvården skulle kontaktas. 
Den specifika informationen innehöll information om återbesökstider, stygn, förband 
och smärtlindringsschema (bilaga 3). Sjuksköterskan bedömde i samråd med patienten 
när denne kunde gå hem. Vid tveksamheter kontaktade sjuksköterskan operatören. Alla 
FAS 2-patienter erbjöds ett uppföljande telefonsamtal av en sjuksköterska 
nästkommande vardag. För de patienter som önskade att bli uppringda påbörjade 
sjuksköterskan i ”FAS 2-rummet” ifyllandet av telefonuppföljningsmanualen. Det var 
sjuksköterskan som bemannade ”FAS 2-rummet” nästkommande vardag som ringde 
upp patienterna.   

Dataanalys 

Den statistiska analysen genomfördes med statistikprogrammet IBM SPSS Statistics, 
version 20 (IBM Melbourne Vic. Australia). För deskriptiva statistiken av de 
inkluderade patienterna har frekvens (n), procent (%), medelvärde (M) och standard 
avvikelse (SD) beräknats. Vid beräkning av statistisk signifikant skillnad mellan olika 
grupper har Mann-Whitney U-test och Chi2-test använts. Som gräns för statistisk 
signifikans valdes p˂0.05. Vid de tillfällen patienten uppgav numerisk skattning mellan 
två värden till exempel NRS 4-5, valdes det högre värdet på skalan vid beräkningar. 
Internt svarsbortfall på vissa frågor förekom, dessa telefonuppföjningar exkluderades 
inte utan övriga svar har använts i analysen. 

Forskningsetiska överväganden 

Tillstånd för genomförande av examensarbetet erhölls av medicinsk chef operation Syd, 
tillika ansvarig för FAS 2- Snabb vårdprocess för polikliniska patienter vid Anestesi & 
Operationskliniken Universitetssjukhuset Linköping (bilaga 6). Samtliga patienter i 
studien har tillfrågats och informerats muntligen om telefonuppföljningens syfte. De har 
därefter givit sitt samtycke om att bli uppringda av en FAS 2- sjuksköterska. För att 
möjliggöra detta lämnade patienterna ett telefonnummer där de kunde nås postoperativt. 
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Patienternas svar har behandlats konfidentiellt. Samtliga telefonuppföjningar har 
avidentifierats och kodats. Svaren från telefonuppföljningarna har förvarats på ett sådant 
sätt att obehöriga inte har kunnat ta del av dem. Svar på öppna frågor i studien har 
presenterats så att inga deltagare i studien riskerar att identifieras. Inkluderade patienter 
i studien står inte i någon beroendeställning till författarna, då dessa är helt anonyma för 
varandra. Det kan dock finnas en risk att inkluderade patienter befann sig i en 
beroendeställning till de sjuksköterskor i FAS 2-projektet som utförde 
telefonuppföljningarna. 

Resultat 

Totalt deltog 72 patienter i studien. Av dessa var 57 % (n =41) kvinnor och 43 %         
(n =31) män. Åldersintervallet låg mellan 18-80 år med en medelålder på 53,5 år (SD = 
18,2), medelålder för kvinnor 53,5 år (SD =17,6) medelålder för män 48,8 år (SD 
=18,9). Åldersuppgift saknades om en av de 72 patienterna. Av inkluderade patienter 
opererades 26 % (n =19) i regional anestesi (RA). Utav dessa opererades en för ett 
ortopediskt ingrepp och resterande för hand- och plastikkirurgiskt ingrepp. Av 
patienterna ringdes 78 % upp dagen efter operationen, 22 % ringdes upp dag 2-3 
postoperativt. Uppgift om tidpunkt för uppringning saknades för 3 telefonuppföjningar. 
För en översikt gällande de patienter som ingick i studien utifrån kön, ålder, 
anestesimetod och kliniktillhörighet (tabell 1). 

Tabell 1. Deskriptiv data för kvinnor och män i studien (n =72)   

Variabler                           Kvinnor (n =41)                Män (n =31) 

Ålder (M)                     53,5   48,8 

Anestesimetod: 

GA*                     29   24  

RA*                     12   7  

Klinik: 

Bröst                     1                         0 

Hand- och plastik                    29   20 

Käk                     1                         0 

Ortoped                     7                         7 

Rygg                     2                         2 

Öron                     1                         2 

*GA= generell anestesi, RA= regional anestesi.  
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Förväntat mående 

Vid hemkomst på operationsdagen mådde 83 % som de hade förväntat sig. Vid 
tidpunkten för telefonuppföljningen mådde 78 % av patienterna som de hade förväntat 
sig. Sammanställning av hur patienterna förväntades sig att må vid hemkomst och 
uppringning (tabell 2).  

Tabell 2. Jämförelse mellan hur patienterna mådde vid hemkomst och vid uppringning. 

 Mådde som förväntat  Vid hemkomst Vid uppringning 
  Kvinna    Man Kvinna        Man                                                       

 Ja  35            25  33                23 

 Nej  3              0                       3                  1 

 Bortfall  3              6  5                  7 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor och hur de förväntade sig 
att må, varken vid hemkomst (p =0.15) eller vid uppringning (p =0.53). 

Smärta 

För en översikt gällande de patienter som ingick i studien utifrån skattad smärta vid 
utskrivning, hemkomst och uppringning (tabell 3). NRS vid utskrivning från den 
dagkirurgiska enheten varierade mellan 0-5 på skalan som mätte från 0-10, M =1,0. 
Medelvärde för NRS vid hemkomst på operationsdagen var 2,2. NRS-värdet vid 
telefonuppföljningen varierade mellan 0-9, M =2,3. Det finns en signifikant skillnad 
mellan anestesimetod och NRS vid utskrivning (p =0.00). Patienterna som opererades i 
RA upplevde mindre smärta. Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad mellan 
anestesimetod och NRS vid hemkomst på operationsdagen (p =0.144) eller vid 
uppringning (p =0.75). Vid jämförelse mellan kön och NRS fanns ingen signifikant 
skillnad vare sig vid utskrivning (p =0.099), hemkomst på operationsdagen (p =0.93) 
eller vid uppringning (p =0.72). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18	  
	  

Tabell 3. Skillnader i skattad NRS vid utskrivning, hemkomst på operationsdagen samt vid 
uppringning. 

NRS                    Utskrivning                    Hemkomst                    Uppringning         
Kvinna / Man                 Kvinna / Man               Kvinna / Man              
n =41  / n =31                 n =41  / n =31               n =41  / n =31                          

 0             17 / 7          19 / 13                          20 / 12 

 1-2               8 / 5            8 / 3                            5 / 8 

 3-4               3 / 4            4 / 5                            4 / 5 

 5-6               0 / 1            3 / 6                            3 / 3 

 7-8               0 / 0            4 / 0                                7 / 1 

 9-10               0 / 0            2 / 0                            2 / 0 

 Bortfall                     13 / 14           1 / 4                            0 / 2 

PONV 

En översikt av patienterna som ingick i studien utifrån MANE, kön och anestesimetod 
(tabell 4). Vid hemkomst på operationsdagen upplevde 82 % inget illamående (MANE 
0). MANE 4 var det högsta värdet patienterna skattade. M =0,3. MANE vid 
telefonuppföljningen varierade mellan 0-4, 88 % av patienterna uppgav MANE 0.        
M =0,2. Totalt uppgav 16 % PONV vid hemkomst på operationsdagen och vid 
uppringning 10 %. 

Tabell 4. Jämförelse av MANE mellan män och kvinnor vid hemkomst och vid uppringning i 
relation till anestesimetod.   

MANE Vid hemkomst                       Vid uppringning       

Kvinnor  GA*/RA*  Män  GA/RA          Kvinnor  GA/RA  Män  GA/RA
 n =41             n =31  n =41          n =31                   

 0 32              26/6         27   20/7              36            27/9       27       20/7                                           

 1                   5                 2/3           0      0/0  3                0/3         0         0/0                                                             

 2 2                 0/2           1     1/0  1                1/0         1         1/0 

 3 2                 1/1           0     0/0  0                0/0         1         1/0 

 4 0                 0/0           1     1/0  1                0/1         0         0/0 

 5 0                 0/0           0     0/0  0                0/0         0         0/0  

 6 0                 0/0           0     0/0   0                0/0         0         0/0  

*GA= generell anestesi, RA= regional anestesi.        Bortfall 2 män. 
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Vid jämförelse av skattad MANE vid hemkomst på operationsdagen (p =0.12), vid 
uppringning (p =0.507) fanns ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor. Ingen 
signifikant skillnad fanns mellan anestesimetod och MANE (p =0.860) vid hemkomst 
på operationsdagen. Vid uppringning fanns det en signifikant skillnad mellan 
anestesimetod och MANE (p =0.046). De patienter som opererats i RA upplevde mer 
PONV än de som opererats i GA.  

Patientkommentarer 

Av studiens deltagare hade 32 stycken, 18 kvinnor och 14 män gett kommentarer på 
frågan ” Är det något vi skulle kunna ha gjort bättre i samband med din operation?” För 
sammanställning av patientkommentarer (tabell 5). 

Tabell 5. Kommentarer från patienterna om den perioperativa vården. 

Positiva kommentarer   Negativa kommentarer 

Kände mig väl omhändertagen  Missnöjd med samtal med doktor 

Allt var bra    Lång väntetid innan operation 

Nöjd    Missnöjd med smärtlindringen 

Trevlig personal Otydlighet angående    
anestesimetod 

Det gick smidigt För mycket personal på 
operationssalen 

Proffsig personal Otrevligt bemötande från 
personalen 

Bra bemötande 

Bättre än förväntat 

Information 

Av studiens patienter uppgav 91 % att de hade fått tillräckligt med information i 
samband med sin operation. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan kön och om 
patienten upplevde sig ha fått tillräckligt med information i samband med sin 
operaration (p =0.703). Vid jämförelse mellan patientens uppfattning av att ha fått 
tillräcklig information och smärta vid utskrivning (p =0.44), hemkomst (p =0.67) och 
vid uppringning (p =0.65) fanns det ingen signifikant skillnad. Det fanns ingen 
signifikant skillnad mellan patientens uppfattning av att ha fått tillräcklig information 
och PONV vid utskrivning (p =0.97) eller vid uppringning (p =0.42). Se tabell 6 för en 
översikt av könsfördelning och upplevelse av att ha fått tillräckligt med information. 
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Tabell 6. Tillräckligt med information i samband med operation. 

Tillräckligt med information Kvinnor  Män  

Ja   36  26 

Nej   3  3 

Bortfall   2  2 

Patienterna uppgav att de saknade information: 
• Av kirurgen, exempelvis om planering efter operation 
• Om den postoperativa vården, exempelvis sårskötsel, suturborttagning, 

restriktioner 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur patienterna mådde postoperativt med fokus på 
smärta och illamående efter införandet av en ny dagkirurgisk modell enligt FAS 2 - 
Snabb vårdprocess för polikliniska patienter. Ytterligare ett syfte var att undersöka om 
patienterna tyckte sig ha fått tillräckligt med information och om de hade 
förbättringsförslag på den perioperativa vården. 

Patienternas ålder var spridd från 18 till 80 år, vilket gav ett brett åldersintervall. 
Könsfördelningen i studien var relativt jämn, män n =31 och kvinnor n =41. 
Fördelningen mellan de olika klinikerna var ojämn, majoriteten av patienterna 
opererades för ett hand- och plastikkirurgiska ingrepp (n =49, 68 %). Det var endast de 
patienter som önskat att bli uppringda och där telefonuppföljningen har genomförts som 
har kunnat bli inkluderade i studien. Det kan finnas FAS 2-patienter som redan på den 
dagkirurgiska enheten inte har önskat bli uppringda. Det är okänt hur många dessa 
patienter kan vara, eftersom författarna endast har tilldelats materialet. 

Bortfallet i studien var en patient som hade önskat att bli uppringd när vederbörande 
blev tillfråga på den dagkirurgiska enheten men som senare inte svarade. Internt bortfall 
på vissa frågor förekom i de analyserade telefonuppföljningarna. Eftersom dessa var 
spridda i instrumentet talar det emot att någon/några frågor skulle vara svårare att 
besvara än andra. Därför exkluderades inte dessa uppföljningar helt utan resterande data 
av uppföljningen har tagits med i dataanalysen. Det är anmärkningsvärt att svarsbortfall 
förekommer i uppföljningen eftersom den utförts via telefon där intervjuaren har kunnat 
upprepa frågan. Störst bortfall hade frågan om NRS vid utskrivning, 31 %. Är frågan 
felaktigt placerad i manualen? Generellt gällande det interna bortfallet kan det vara 
möjligt att intervjuaren har missat att anteckna svaren, eller är frågorna kanske inte 
ställda?   

Reliabilitet anger tillförlitligheten och en hög sådan innebär att mätningarna kan 
återskapas (Henricson 2012). Eftersom en sjuksköterska i FAS 2- projektet ställer 
frågorna i en telefonintervju kan denne påverka patientens svar jämfört med om 
patienten hade fått besvara en enkät (de Vet et al. 2006). Relation mellan sjuksköterskan 
och patienten kan ha påverkat svaren vid uppföljningen. En del av FAS 2- 
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sjuksköterskorna hade redan träffat patienten på den dagkirurgiska enheten under 
operationsdagen, medans andra var helt okända för varandra. Sundström skriver i sin 
bok att mötet mellan patienten och sjuksköterskan alltid är ojämnt, där sjuksköterskan 
har mer makt. Patienten står i en beroendeställning till vården (Sundström 1997). 
Möjligheten finns att patienten påverkas av det faktum att intervjuaren och vårdaren är 
densamma. Respondenten kan inte vara anonym vid intervjutillfället, vilket kan ha 
påverkat respondenternas svar och resultatet (Dahmström 2011). 

Flera olika sjuksköterskor har utfört telefonuppföljningarna. De kan, trots att de flesta 
av manualens frågor är av sluten karaktär, ha tolkat och dokumenterat patienternas svar 
olika. Reliabiliteten hade kunnat bli högre vid användandet av en enkät som patienten 
själv fyller i. Nu kan slumpmässiga variationer förekomma då intervjuarna kan ha ställt 
frågorna olika. Telefonuppföljningsmanualen för FAS 2-projektet innehåller 
strukturerade frågor, där två hade öppna svarsalternativ med betäckningen ”annat” och 
”om inte vad saknades”. Fördelen med slutna frågor är att de ger en ökad jämförbarhet 
och underlättar hanteringen av svaren (Eliasson 2013). Patienterna kontaktades 
nästkommande vardag, vilket kunde innebära dagen efter operation eller efter helgen. 
Det kan ha påverkat hur de mådde och hur de svarade på frågorna. Felvärde kan då ha 
uppkommit då vissa patienter har haft mer tid till återhämtning än andra, och på så sätt 
påverkat resultatet. Det kan vara svårt att skatta sitt mående retrospektivt. I 
uppföljningsmanualen framgick när patienten var uppringd. För studiens syfte kunde en 
enkät ha mätt samma sak som telefonuppföljningen. Frågan är om svarsfrekvensen hade 
blivit lika hög? För patienternas säkerhet och en snabb uppföljning av den perioperativa 
vården lämpar sig telefonuppföjningar bättre (Flanagan 2008).  

Sjuksköterskorna i FAS 2-projektet valde att själv utforma uppföljningsmanualen för att 
strukturera telefonuppföljningarna. I manualen var frågorna tidsordnade istället för 
ämnesordnade. Första frågan på telefonuppföljningen: ”Mådde du som förväntat när du 
kom hem?” Svarsalternativen var ja eller nej. Det är svårt att utvärdera vad frågan 
verkligen mäter eftersom det inte framkommer hur patienten hade förväntat sig att må. 
Frågan förekommer i validitets- och reliabilitetstestade frågeformulär (PSR-skalan) där 
postoperativa återhämtning mäts (Kleinbeck 2000).  

Kan resultatet ha påverkats av att patienten inte hade fått en exakt tid för 
uppföljningssamtalet? Vissa patienter blev kontaktade under förmiddagen och andra 
under eftermiddagen beroende på FAS 2-sjuksköterskans arbetsbelastning på den 
dagkirurgiska enheten. Tiden från utskrivning till telefonuppföljningen kan 
slumpmässigt ha varierat kraftigt. FAS 2- sjuksköterskans arbetsbelastning på den 
dagkirurgiska enheten vid tidpunkten för telefonuppföljningarna kan ha påverkat hur 
frågorna ställdes till patienten och hur svaren dokumenterades. Fler patienter hade 
kanske besvarat de öppna frågorna mer utförligt om uppföljningsmanualen hade 
skickats med vid utskrivning. De hade då haft mer tid till reflektion och möjlighet att 
förbereda sina svar. En kombination av medskickade frågeformulär och 
telefonuppföljning skulle kunna vara ett alternativ för att få mer information om 
patienternas mående och upplevelser. Om patienter hade fått skatta bemötande på en 
numerisk skala från 1-10, där 1 står för värsta tänkbara bemötande och 10 för det bästa 
tänkbara bemötandet hade kanske mer information erhållits?  
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På frågan ” Fick du tillräckligt med information i samband med din hemgång?” med 
svarsalternativen ja eller nej, beror svaret på varje individs tolkning av ordet tillräckligt.  
Tillräckligt för vad? Kunde frågan ha formulerats på annat sätt? Användandet av en 
likertskala, en skala som mäter attityder som sträcker sig från ena ytterligheten till den 
andra för att upptäcka åsiktsgrader, kunde vara ett alternativ (Bryman 2008).  

Telefonuppföljningsmanualen innehåller mätinstrumenten NRS- och MANE-skalan 
vilka är validitets- och reliabilitetstestade vilket höjer validiteten och reliabiliteten på 
telefonuppföljningsmanualen. Det finns redan utarbetade frågeformulär för att utvärdera 
patienters postoperativa återhämtning, Quality of Recovery score-40, QoR-40 (Myles et 
al. 2000) och Postdischarge Surgical Recovery Scale, PSR (Kleinbeck 2000). QoR-40 
är validitets- och reliabilitetstestat av Myles et al. (2000) och för svenska förhållanden 
av Idvall et al. (2009). PSR är validitets- och reliabilitetstestat av Kleinbeck (2000) och 
för svenska förhållanden av Berg et al. (2009). Dessa kunde använts som underlag eller 
som ett komplement till FAS 2- projektets telefonuppföljningsmanual för att höja dess 
validitet och reliabilitet. Därmed skulle resultat i examensarbetet ha ett ökat 
användningsområde och öka evidensen inom dagkirurgisk vård.  

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur patienterna mådde postoperativt med fokus på 
smärta och illamående efter införandet av en ny dagkirurgisk modell enligt FAS 2 - 
Snabb vårdprocess för polikliniska patienter. Ytterligare ett syfte var att undersöka om 
patienterna tyckte sig ha fått tillräckligt med information om den perioperativa vården 
och om de hade förbättringsförslag. 

Resultatet visar att 83 % av patienterna i studien mådde som de förväntade sig vid 
hemkomst på operationsdagen och vid uppringning var denna siffra 78 %. Detta är ett 
svårtolkat svar eftersom det är oklart hur patienterna förväntade sig att må efter 
genomgången operation. En väl genomförd preoperativ bedömning med relevant 
information om det perioperativa förloppet är en förutsättning för att patienterna ska ha 
realistiska förväntningar på hur de kommer att må (Mariette et al. 2007).  

Studiens patienter uppgav generellt låga NRS-värden, medelvärdena vid utskrivning, 
hemkomst och uppringning varierade från 1,0- 2,3 på den 11-gradiga skalan. För 
dagkirurgiska patienter är smärta ett av de vanligaste symtomen postoperativt 
(Barthelsson et al. 2008;  Segerdahl et al. 2008). Det finns dock patienter i studien som 
sticker ut, vid uppringning uppgav 10 stycken svår till outhärdliga smärta (NRS 7-10). 
Kan detta bero på otillräckligt intag av analgetika eller har kirurgen missbedömt 
patientens postoperativa behov av smärtlindring?   

Av patienterna i FAS 2-projektet opererades 53 stycken i GA och 19 stycken i RA. Det 
finns signifikant skillnad mellan anestesimetod och patientens smärta vid utskrivning, 
men skillnaden föreligger inte vid hemkomst på operationsdagen eller vid uppringning. 
Vid utskrivning upplevde patienterna som opererats i RA mindre smärta. Liknande 
resultat har tidigare studier visat, att patienter som opererats i RA upplevede mindre 
smärta direkt postoperativt men efter utskrivning och 48 h framåt förelåg ingen skillnad 
i smärtskattning mellan de olika anestesimetoderna. Efter 72 h postoperativt upplevde 
patienterna som opererats i RA mindre smärta (Hadzic et al. 2004). För denna studies 
patienter förekom ingen, vid något av mättillfällena, skillnad mellan män och kvinnor 
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och deras skattade smärta. Andra studier visar att fler kvinnor än män har smärta 
postoperativt (Tolver et al. 2013; Lindén & Bergbom Engberg 1996).   

Av studiens patienter upplevde 18 % illamående vid hemkomst på operationsdagen och 
12 % vid uppringningen. Medelvärden för de respektive tillfällena var MANE 0,2 och 
0,3 på den 7-gradiga skalan. PONV är en vanligt förekommande komplikation till 
kirurgiska ingrepp, 20-30 % av patienterna drabbas, främst inom det första dygnet 
(Apfel et al. 2012; Barthelsson et al. 2008). Att så få patienter upplevde PONV skulle 
kunna förklaras av att de premedicinerades med antiemetika. Det har visat sig svårare 
att behandla än att förebygga PONV (Valeberg 2013). Det högre medelvärdet på 
MANE-skattningen vid hemkomst på operationsdagen, kan det möjligtvis bero på att 
patienten har förflyttat sig från sjukhuset till hemmet? Både passiva och aktiva rörelser 
kan trigga PONV (Gundzik 2008; Koivuranta et al. 1996; Lindén & Bergbom 1996). 

I studien förekom ingen signifikant skillnad gällande PONV mellan män och kvinnor, 
vare sig vid hemkomst på operationsdagen eller vid uppringning. Illamående och 
kräkningar är en postoperativ komplikation som patienter oroar sig för, speciellt de som 
har upplevt det tidigare. Rädsla i sig kan framkalla PONV (Valeberg 2013). Därför är 
det viktigt att uppmärksamma denna rädsla preoperativt. Patientundervisning och 
information kan minska patientens oro, postoperativa smärta och illamående (Lindén & 
Bergbom Engberg 1996). Kvinnor i fertil ålder upplever oftare PONV än män, denna 
risk minskar efter klimakteriet (Myles et al. 1997, Harmon et al. 2000). Med stigande 
ålder minskar risken för PONV både för män och kvinnor (Gan et al. 2007). Studiens 
deltagare hade en medelålder på 53,5 år (kvinnor 54 år, män 49 år). Kvinnornas ålder 
kan möjligen vara en förklaring till varför ingen signifikant skillnad föreligger mellan 
könen. Uppföljningsmanualen innehåller ingen information om patienten hade kända 
riskfaktorer för PONV, så som tendens till åksjuka, tidigare PONV, icke-rökare (Jokela 
et al. 2009, Koivuranta et al. 1996). Skulle det låga upplevda PONV hos FAS 2-
patienterna kunna bero på att de hade få eller inte några kända riskfaktorer?  

Vid uppringning fanns en signifikant skillnad mellan vilken anestesimetod patienten fått 
och om de mådde illa. Patienter som opererats i RA hade mer PONV jämfört med de 
som opererats i GA. Skillnaden kan kanske bero på att dessa patienter enligt 
standardmodellen med premedicinering inte hade fått profylaktisk antiemetika? 
Information saknas i telefonuppföljningen om patienternas individuella 
premedicinering. En studie av Yauger at al. (2010) visar att 10 % av de patienter som 
opererats i RA upplevede PONV jämfört med 15,5 % av patienterna som opererats i 
GA. 

På frågan ”Är det något vi kunde ha gjort bättre i samband med din operation?” 
lämnade 44 % av patienterna en kommentar. Flera nämnde personalens positiva och 
professionella bemötande. Studier har tidigare visat att patienter är överraskade och 
förvånade över sjuksköterskans förmåga att på kort tid kunna etablera en vårdande 
relation (Mottram 2009; Bandyopadhyay et al. 2007; Gilmartin 2004). Några patienter 
kommenterade att de var missnöjda med de läkarsamtal de hade haft. Patienter har olika 
behov av information och har olika förmåga att ta till sig information. Information är av 
betydelse för den postoperativa återhämtningen (Bailey 2010). Några av studiens 
patienter kommenterade den långa väntetiden innan operation och att det var mycket 
folk inne på operationssalen under det kirurgiska ingreppet. Det är viktigt att 
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preoperativt informera om de olika momenten i den perioperativa vården och att 
eventuella väntetider kan uppstå (Vårdhandboken 2013; Bailey 2010). 
Otillfredsställande smärtlindring var en kommentar som lämnades av några patienter i 
studien. Det är oklart när i den perioperativa vården som smärtlindringen inte var 
tillfredställande. Det är svårt att uppnå en bra smärtlindringsstrategi för dagkirurgiska 
patienter, eftersom titreringen sker under en begränsad tid och det är svårt att följa upp 
eventuell felanvändning (Segerdahl et al. 2008). 

Av studiens deltagare uppgav 91 % att de hade fått tillräckligt med information före 
hemgång, de tolkades därmed vara välinformerade. En välinformerad patient är 
förberedd på det postoperativa förloppet, vet vad den ska förvänta sig och känner därför 
mindre oro (Lindén& Bergbom Engberg 1996). Andra studier visar att patienter som 
blivit korrekt bedömda för dagkirurgi och hade fått lättförståelig information var de som 
bäst kunde klara av den postoperativa egenvården och återhämtningen (Greenslade et al. 
2010; Banyopadhyay et al. 2007; Heikkinen et al. 2007). Otillräcklig information kan 
leda till oro och en osäkerhet över upplevda symtom och hur de ska tolkas, som normala 
postoperativa reaktioner eller tecken på allvarliga komplikationer (Mottram 2011, 
Gilmartin 2007; Dewar et al. 2004). Patienterna i FAS 2-projektet hade möjlighet att 
kommentera vad de tyckte saknades i den information som givits. Här uppgav 
patienterna att de saknade information från kirurgen om vidare planering efter 
operationen. Vidare påpekades att information om den egna postoperativa vården 
saknades, exempelvis hur såret skulle skötas, när stygn skulle tas bort och om eventuella 
restriktioner. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 982:763) ska information om vård 
och behandling individanpassas och ges till varje patient. Patienten bör få både muntlig 
och skriftlig information i samband med sin operation (Vårdhandboken 2013). Den 
perioperativa informationen bör om möjligt inte bara ges till patienten, utan även till 
närstående (Flanagan 2009). Även i operationssjuksköterskan kompetensbeskrivning 
poängteras vikten av att han/hon informerar och undervisar patienter och deras 
närstående. Han/hon ska ge stöd och vägledning för att möjliggöra att både patienten 
och dess närstående är delaktiga i vården (SEORNA 2008).   

Av studiens patienter ringdes 78 % upp inom 24 h efter operation. Ett sätt att utvärdera 
given information kan vara genom postoperativ telefonuppföljning. Detta samtalen bör 
ske inom de först 24 h postoperativt där viktig perioperativ information kan upprepas 
(Flanagan 2009). Det hade varit intressant med ett mer utförligt frågeformulär för att 
bättre kunna utvärdera patientens mående och den perioperativa vården. Eftersom 
telefonuppföljningsmanualen har sina brister är det svårt att dra för stora slutsatser 
angående utvärdering av FAS 2-projektet. Manualen kan utgöra en grund men behöver 
vidareutvecklas. Förslagsvis kan redan validitets- och realibitetstestade instrument 
(Quality of Recovery score-40, QoR-40 och Postdischarge Surgical Recovery Scale, 
PSR) för att mäta patienters postoperativa återhämtning användas som komplement. 

Det hade varit intressant att följa studiens patienter under en längre tid med flera 
telefonuppföjningar för att bättre kunna utvärdera den givna vården samt ge de patienter 
som önskade/behövde mer information. Vid återkommande samtal kan andra saker, 
andra behov framkomma. Detta i syfte att förbättra och utveckla vården för de 
dagkirurgiska patienterna i FAS 2- projektet. För att bättre kunna utvärdera införandet 
av projektet skulle telefonuppföljning samtidigt ha genomförts på övriga dagkirurgiska 
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patienter vid US Linköping. Detta för påvisa om FAS 2-projektets speciella 
patientomhändertagande gör skillnad.   

Operationssjuksköterskan ska sörja för en god och patientsäker perioperativ omvårdnad 
genom att analyser dess rutiner och metoder för att kunna utöva en evidensbaserad vård. 
Dagkirurgi är en form av vård som ställer högre krav på individen och dess förmåga till 
egenvård. Patienter i den perioperativa vården är i behov av anpassad och lättillgänglig 
information kring sitt kirurgiska ingrepp (SEORNA 2008). Forskning kring den 
perioperativa vården så som införandet av FAS 2-projektet kan vara ett sätt att bedriva 
förbättringsarbeten med patienten i fokus.  

Konklusion 

Många av studiens patienter mådde postoperativt som de hade förväntat sig. De skattade 
sin smärta och sitt illamående lågt. Det är svårbedömt att utvärdera om dessa fynd 
enbart beror på FAS 2-modellen där den perioperativa omvårdnaden, medicineringen 
och anestesimetoden anpassas efter individen och det kirurgiska ingreppet. För 
ytterligare utvärdering skulle jämförande uppföljning behöva utföras på övriga 
dagkirurgiska patienter vid kliniken. Patientkommentarerna från studien kan användas 
för förbättringsåtgärder som bör genomföras för att höja vårdkvaliteten och 
patientsäkerheten inom dagkirurgin.  
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