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SAMMANFATTNING/ 

Bakgrund: Peritonealcarcinos är en allvarlig cancerform och cirka 250-300 svenskar varje år. 

Idag genomförs de omfattande operationerna CRS och HIPEC på en del av denna 

patientgrupp. Tidigare forskning visar att perioperativa samtal kan gynna patienter som 

genomgår omfattande kirurgiska ingrepp.     

Syfte: Syftet med studien var att jämföra det postoperativa förloppet hos 

peritonealcarcinospatienter som fått perioperativa samtal med patienter som inte fått dessa 

samtal. 

Metod: Urvalet var konsekutivt och bestod av 89 journaler tillhörande 

peritonealcarcinospatienter. Interventionsgruppen bestod av patienter som genomgått CRS 

och HIPEC och som i samband med detta fått perioperativa samtal. Kontrollgruppen var 

patienter som genomgått samma ingrepp, men som inte fått perioperativa samtal. 

Datainsamlingsmetoden bestod av journalgranskning. 

Resultat: Behovet av psykosocialt stöd var något mindre hos interventionsgruppen än 

kontrollgruppen. Resultatet visade att interventionsgruppen konsumerade en mindre mängd 

smärtlindring än kontrollgruppen. Signifikanta skillnader mellan grupperna sågs dock endast  

vid VAS-skattning det sjätte postoperativa dygnet. Interventionsgruppens postoperativa 

vårdtid på universitetssjukhuset var ungefär ett dygn kortare än kontrollgruppens. Studien 

visade dock få statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna.  

Slutsats: De patienter som fått perioperativa samtal använde sig i mindre utsträckning av 

psykosocialt stöd, hade en lägre läkemedelskonsumtion samt tillbringade färre dygn på 

universitetssjukhuset, än de som inte fått perioperativa samtal. Resultatet visade endast få 

statistiskt signifikanta skillnader. De tendenser till skillnader som sågs bör trots detta ligga till 

grund för fortsatt forskning.  

 

 

Nyckelord: CRS, HIPEC, Peritonealcarcinos, Perioperativa samtal.  
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ABSTRACT  

Background: Peritoneal carcinosis is a severe form of cancer and 250-300 swedes get the 

diagnosis every year. Today we operate on some of these patients with the extensive methods 

CRS and HIPEC. Previous research shows that perioperative dialogue may benefit patients 

undergoing major surgery. 

Objective: The aim of this study was to compare the postoperative course of patients with 

peritoneal carcinosis who received perioperative dialogues with patients who did not receive 

these dialogues. 

Method: It was a consecutively sample and it consisted of 89 medical records. The 

intervention group consisted of patients who underwent CRS and HIPEC, and who received 

perioperative dialogues. The control group was patients who underwent the same procedure, 

but who did not receive perioperative dialogues. The data was collected by medical record 

review. 

Results: The need for psychosocial support was slightly smaller in the intervention group 

than the control group. The intervention group also consumed a smaller amount of pain relief 

than the control group. The patient’s estimated pain the sixth day after surgery showed 

significant differences between the groups. The intervention group’s postoperative length of 

stay at the hospital was one day shorter than the control group’s. However, the study showed 

few statistically significant differences between groups. 

Conclusion: The result showed that patients who received perioperative dialogues had less 

need of psychosocial support, had a lower drug consumption and spent fewer days at the 

hospital. Only few statistically significant differences were seen. However, the result showed 

differences between the groups that tend to have a positive outcome for the intervention 

group. Therefore more studies about the use of perioperative dialogues should be made.  

 

 

Keywords: CRS, HIPEC, Peritoneal carcinosis, Perioperativa dialogue   
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BAKGRUND 

Peritonealcarcinos, CRS, HIPEC och PCI 

Peritonealcarcinos, PC, är en allvarlig cancerform som årligen drabbar ungefär 250-300 

svenskar. Det vanligaste är att cancern utvecklas på grund av metastasering från andra 

närliggande cancertumörer (Svensk Onkologisk Förening, 2014). Peritonealcarcinos innebär 

att tumörceller har spridit sig i bukhålan och börjat tillväxa på bukhinnan. Bukhinnan är en 

stor serös hinna som klär bukhålan och delar in bukhålan i flera rum. Bukhinnans 

huvudsakliga funktioner är att omsluta de viscerala organen och fungera som en kanal för 

nätverket av blodkärl, lymfkärl och nerver som försörjer buk- och bäckenorganen. Det är 

dessa nätverk som cancerceller använder sig av för att spridas i buken och bäckenet  

(Vicens et al., 2014). Peritonealcarcinos kan delas in i primär och sekundär. Den primära 

peritonealcarcinosen uppstår till följd av invasion av mesoteliom eller pseudomyxoma 

peritonei (PMP). Den sekundära peritonealcarcinosen uppstår till följd av spridning av bland 

annat gastrointestinala tumörer och urogenitala tumörer (Brücher et al., 2012). 

 

För 10-20 år sedan hade patienter med PC en mycket dålig prognos (Brücher et al., 2012). 

Idag genomförs operationer på en del av denna patientgrupp. Dessa operationer består av 

cytoreduktiv kirurgi (CRS), även kallat peritonektomi, med intraperitoneal cytostatika 

(HIPEC - hyperthermic intraperitoneal chemotherapy). Syftet med operationen är att ta bort 

all synlig tumörvävnad. HIPEC innebär att man tillför en varm cytostatikablandning lokalt i 

buken, där målet är att avdöda resterande tumörceller (Cao et al., 2014). Operationen är 

mycket omfattande och det postoperativa förloppet är ofta förknippat med illamående samt 

fysisk och psykisk smärta. Vårdtiden är lång och patienterna kräver ofta mycket läkemedel 

(Arakelian, Gunningberg, Larsson, Norlén & Mahteme, 2011; Tsilimparis et al., 2013). Enligt 

Arakelian et al. (2011) innebär CRS och HIPEC ofta stor oro, ångest och lidande för 

patienterna. I deras studie framkommer det att många patienter behöver lugnande läkemedel 

efter operationen och drygt 20 % av patienterna påbörjar kontakt med kurator, sjukhuspräst 

eller socialarbetare.  

 

Vid CRS bedöms tumörcellernas omfattning och utbredning i bukhålan. Denna bedömning 

utgör en viktig faktor vid uppskattning av patientens prognos efter operationen. Den 

skattningsskala som används mest och som utsetts till den bästa av en expertpanel är 
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peritoneal cancer index (PCI).  PCI innefattar både tumörväxtens storlek och utbredning på 12 

ställen i buk- och bäckenhålan. Den totala poängen som anges enligt PCI varierar mellan 0 

och 39 (Portilla, Shigeki, Dario & Marcello, 2008). Ju högre PCI, desto kortare 

överlevandstid och sämre femårsöverlevnad. Vid PCI 20 är medelöverlevnadstiden låg och 

varierar mellan 12 och 18 månader, medan femårsöverlevnaden varierar mellan 0 % och 7 % 

(Weber, Roitman & Link, 2012).  

 

Enligt tidigare forskning framkommer det att patienter som genomgått CRS och HIPEC 

stundtals mår psykiskt dåligt, tänker på döden och är i behov av stöd. Trots detta skattar de sin 

egna mentala hälsa som god. Patienterna menar att de upplever att livet är en känslomässig 

berg -och dalbana och att de har kroppsliga smärtor, men att de inte har behov av 

professionellt stöd vid utskrivningen. Patienterna upplever att god information och 

kontinuerligt stöd från vårdpersonalen har stor betydelse för hur deras fysiska och psykiska 

hälsa är före, under och efter operation (Eriksson, Haglund, Leo Swenne & Arakelian, 2014). 

 

Omvårdnadsteori 

Vårdvetenskapen har sin utgångspunkt i ett antal centrala konsensusbegrepp. 

Omsorgsteoretikern Katie Eriksson bygger sin teori på konsensusbegreppen hälsa, miljö, 

människa, lidande och omvårdnad. Hon förklarar dessa begrepp utifrån en 

omvårdnadsteoretisk grund. Erikssons människosyn utgår från ett helhetsperspektiv, där 

människan består av kropp, själ och ande. Hon benämner begreppet miljö som ett slags 

livsrum, som delas in i det fysiska, det psykosociala och det andliga livsrummet. I det 

psykosociala livsrummet återfinns samspelet mellan människan själv och ”den konkreta 

andra”, vilka kan vara individens vårdare eller anhöriga. Eriksson menar att detta samspel är 

en viktig förutsättning för hälsa (Kristoffersen, 2008). Enligt Eriksson är begreppen ansa, leka 

och lära centrala för omvårdnaden och ska prägla samspelet mellan patienten och ”den 

konkreta andra”. Ansa innebär att utföra kroppslig omvårdnad genom kärlek till patienten. 

Ansa innefattar kroppslig beröring men kan även ske endast genom ögonkontakt. Leka ska 

enligt Eriksson vara centralt inom omvårdnaden och innebär glädje. Lära syftar till utveckling 

och förändring och innebär handledning, motivering samt uppmuntran av patienten.  Eriksson 

lyfter även fram begreppet lidande och menar att en viktig del av omvårdnaden är att lindra 

lidandet hos patienten. Hon anser att lidandet i vissa fall är oundvikligt men att det som 

vårdpersonal är viktigt att stödja patienten så att denna har modet att befinna sig i lidandet. 
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Hon menar vidare att det är viktigt att lindra patientens lidande samt om möjligt tillskriva 

patientens lidande en mening (Rooke, 1995).  

 

Tidigare forskning inom preoperativ vård har visat att bristande information och otillräckliga 

preoperativa förberedelser kan resultera i onödigt lidande för patienten. Det postoperativa 

förloppet kan även påverkas negativt och leda till att patienten drabbas av plötslig smärta, 

fatigue och oförmåga att ta hand om sig själv (Kruzik, 2009). Behandlingen av patienter med 

peritonealcarcinos är omfattande och det postoperativa förloppet är ofta relaterat till smärta, 

oro och lidande (Arakelian et al., 2011). Utifrån detta kan det därmed vara relevant att 

förbereda och informera dessa patienter i största möjliga mån inför operation. Tidigare 

forskning visar att perioperativa samtal verkar ha god effekt på det postoperativa förloppet 

och därmed vara motiverande för just denna patientgrupp (Kruzik, 2009). Patienten får genom 

de perioperativa samtalen möjlighet att ställa frågor och få kunskap om hur operationen ska 

gå till och hur det postoperativa förloppet förväntas se ut. Enligt Eriksson är en av 

sjuksköterskans uppgifter att lindra lidande. Eriksson menar att sjuksköterskan kan lindra 

lidande och minska oro genom att bland annat handleda, motivera och uppmuntra patienten. 

Med Erikssons teori som utgångspunkt har sjuksköterskan möjlighet att under de 

perioperativa samtalen påverka och eventuellt lindra patienternas lidande och oro som 

operationer som CRS och HIPEC kan innebära. Utifrån Erikssons omsorgsteori kan patienter 

med peritonialcarcinos möjligtvis även hjälpas av att sjuksköterskan har en positiv och 

kärleksfull attityd, som bygger på att stödja och lindra lidande (Kristoffersen, 2008; Rooke, 

1995).  

 

Perioperativa samtal  

I perioperativa samtal ingår samtal med patienten preoperativt, intraoperativt samt 

postoperativt. Syftet med det preoperativa samtalet är att operationssjuksköterskan eller 

anestesisjuksköterskan kan svara på de frågor som patienten har inför operationen samt att de 

planerar operationen tillsammans. Det intraoperativa samtalet börjar när samma sjuksköterska 

möter upp patienten på operationsavdelningen. Sjuksköterskan förklarar för patienten vad 

vårdpersonalen gör och varför. Efter operationen möter samma sjuksköterska patienten på 

avdelningen, där de tillsammans har ett postoperativt samtal. Patienten får möjlighet att ställa 

frågor rörande operationen, samtidigt som de tillsammans kan utvärdera vården. Perioperativa 

samtal kan påverka det postoperativa förloppet i en positiv riktning. Patienterna är mycket 

positivt inställda till att få perioperativa samtal. De menar att samtalen har en lugnande effekt 
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inför operationen genom att de blir lyssnade på och inte behöver vara ensamma. De anser 

även att de kan anförtro sig till sjuksköterskan och att detta medför en känsla av trygghet. 

Patienterna anser att de perioperativa samtalen även har en positiv inverkan på det 

postoperativa förloppet (Rudolfsson, von Post & Eriksson, 2007).   

 

Kruzik (2009) lyfter fram vikten av perioperativ information och menar att det kan leda till att 

patientens upplevelse av operationen kan påverkas på ett positivt sätt, genom att till exempel 

minska oron inför operationen. Studien pekar även på betydelsen av att informationen är 

individanpassad, att patienten har möjlighet att ställa frågor och prata om sina upplevelser 

efter operationen. Enligt Kruzik (2009) är det även betydelsefullt att identifiera och ta hänsyn 

till patientens egna förväntningar kring operationen och på så vis anpassa informationen efter 

den enskilda individen. Fearon et. al, (2005) har studerat betydelsen av den preoperativa 

vården och menar att den i stor grad kan påverka patientens postoperativa förlopp. Det 

framkommer att goda förberedelser där patienten är delaktig och får utförlig information inför 

operation kan påskynda återhämtningen och därmed förkorta vårdtiden. Utifrån Erikssons 

omvårdnadsteori är det rimligt att tänka sig att perioperativa samtal kan vara av stor vikt både 

för patientens hälsa och för att förebygga och lindra patientens lidande. Erikssons 

omvårdnadsteori och de vårdvetenskapliga konsensusbegreppen kommer därför att ligga som 

grund för denna studie.   

 

Problemformulering   

Forskning visar att det postoperativa förloppet av CRS och HIPEC ofta innebär lidande för 

patienten i form av fysisk och psykisk smärta samt långa vårdtider. Forskning visar även att  

perioperativa samtal kan bidra till snabbare återhämtning och en kortare vårdtid genom god 

information samt att patienten blir delaktig i vården. Det saknas forskning kring huruvida 

perioperativa samtal påverkar vårdförloppet hos patienter som genomgår CRS och HIPEC. 

Därför är det betydelsefullt att undersöka om perioperativa samtal i samband med CRS och 

HIPEC kan påverka det postoperativa förloppet. Den vetenskapliga kunskapen kring det 

perioperativa samtalets betydelse för denna patientgrupp måste öka för att möjliggöra 

ställningstagande kring klinisk användning.  
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Syfte 

Syftet med studien var att jämföra det postoperativa förloppet hos peritonealcarcinospatienter 

som fått perioperativa samtal med patienter som inte fått dessa samtal, genom att undersöka 

skillnader vad gäller behov av psykosocialtstöd, läkemedelkonsumtion, postoperativ smärta 

samt vårdtid. 

  

Frågeställningar                                                                                        

 Har patienter som fått perioperativa samtal nyttjat mindre psykosocialt stöd under 

vårdtiden? 

 Är konsumtionen av psykofarmaka mindre hos de som haft perioperativa samtal? 

 Har patienter som fått perioperativa samtal lägre konsumtion av smärtlindring? 

 Är vårdtiden kortare för patienter som haft perioperativa samtal? 

 

METOD 

Design 

Studien var en retrospektiv komparativ studie med en kvantitativ ansats. I en komparativ 

studie jämförs olika studiegrupper med varandra för att hitta likheter och skillnader. Att en 

studie är retrospektiv innebär att fenomen, händelser och faktorer granskas i efterhand, när de 

redan har skett (Polit & Beck, 2013). 

 

Urval 

Urvalet valdes ut med hjälp av konsekutivt urval, vilket innebär att alla individer inom en 

tillgänglig population tillfrågas att vara med i studien (Polit & Beck, 2013). Urvalet bestod av 

journaler tillhörande patienter med diagnosen peritonealcarcinos. Dessa patienter hade 

genomgått en peritonektomi och HIPEC vid ett universitetssjukhus i mellansverige under 

perioden oktober 2007-2011. I studien ingick totalt 89 journaler som granskades. 

Interventiongruppen bestod av journaler tillhörande patienter som genomgått peritonektomi 

och HIPEC och som i samband med detta fått perioperativa samtal. Interventionsperioden 

pågick mellan oktober 2008 och oktober 2009. Kontrollgruppen bestod av journaler 

tillhörande patienter som genomgått samma ingrepp, men som inte fått perioperativa samtal i 

samband med detta. I interventionsgruppen ingick 37 journaler och i kontrollgruppen ingick 

52 journaler. Data var insamlad under två perioder. Under år 2011 granskades 60 journaler, 30 

i interventionsgruppen och 30 i kontrollgruppen. Det fanns inget bortfall under denna period 
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då projektet var ett kvalitetssäkringsarbete och journalerna granskades utan patienternas 

medgivande. Resterande journaler granskades under tidsramen för denna studie, oktober-

november 2014. Inklusionskriterierna för interventionsgruppen innefattade perioperativa 

samtal före och efter operation. Exklusionskriterierna innefattade journaler till patienter som 

hade genomgått en akut eller elektiv re-operation, samt patienter som genomgått en second 

look. Inför denna studie tillfrågades 40 patienter att delta i studien, varav 29 gav sitt samtycke 

att delta. Bortfallet var därmed 27,5%. Av dessa var det nio patienter som inte lämnade sitt 

samtycke till att delta i studien och två patienter som inte mötte inklusionskriterierna. Det 

totala bortfallet av de båda journalgranskningstillfällena var 12,4%.  

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden bestod av journalgranskning där faktorer som smärta, 

läkemedelskonsumtion, vårdtid och psykosocialt stöd granskades. Ett 

journalgranskningsprotokoll hade tagits fram och användes vid granskningen, se bilaga 1.  

Journalgranskningsprotokollet innehöll frågor kring patientens ålder, kön, utbildningsnivå, 

nationalitet, familjesituation och länstillhörighet. Patientens sjukdom registrerades då frågor 

om grunddiagnos, tid med diagnos innan operation samt tumörbörda i form av PCI fanns med 

i protokollet. Granskningsprotokollet innefattade även frågor som berörde patientens 

läkemedelskonsumtion och smärtskattningsnivåer. Visuell analog skala (VAS) var 

smärtskattningsinstrumentet som användes och beskrev hur patienten hade skattat sin smärta 

under en vecka. Alla angivna VAS över tre registrerades i journalgranskningsprotokollet. Tre 

valdes som gränsvärde då detta värde anses representera smärta som kräver smärtlindrande 

behandling (Akademiska sjukhuset, 2012). Sju dygn valdes då detta ansågs vara rimligt för 

registrering av postoperativ smärta.  

 

Läkemedelskonsumtionen beskrevs med frågor kring vilka läkemedel som brukats, hur många 

mg som givits samt vilka administreringssätt som använts. Antal dygn som läkemedel givits 

och antal doser som patienten begärt registrerades även i protokollet. Punkter som berörde 

patientens psykiska välmående dokumenterades. Granskningsprotokollet innehöll frågor om 

patienten använt lugnande medel samt tagit kontakt med kurator eller sjukhuspräst. Dessutom 

registrerades även antal dygn patienten behövt vård på universitetssjukhuset postoperativt. De 

flesta patienter som ingick i denna studie kom från andra län än länet där de opererades och 

hade därmed ett annat hemsjukhus. Det innebar att en del patienter fick komma till sitt 

hemsjukhus för vidare postoperativ behandling efter den första postoperativa perioden. Antal 
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dygn postoperativt på universitetssjukhuset valdes att registreras då det inte gick att utläsa i 

journalsystemet Cosmic hur länge patienterna vårdats på respektive hemsjukhus. Dessutom 

hade all avancerad smärtbehandling avslutats vid förflyttning till hemsjukhuset. 

 

Tillvägagångssätt 

Alla patienter som hade genomgått peritonektomi och HIPEC vid ett universitetssjukhus i 

mellansverige under perioden 2007 till 2011 och som fortfarande var i livet, kontaktades via 

brev och tillfrågats att delta i studien, se bilaga 2. I breven framkom studiens syfte, att 

anonymitet i studien skulle garanteras samt att deltagandet i studien var frivilligt. Cirka två 

månader efter att breven hade skickats till patienterna, skickades en påminnelse till de 

patienter som ännu inte hade lämnat sitt samtycke. Journalerna till de patienter som hade 

lämnat samtycke till journalgranskningen, granskades med hjälp av 

journalgranskningsprotokollet. Även journaler till patienter som hade avlidit granskades. 

Journalgranskningsprotokollet var framtaget och testat i ett tidigare pilotprojekt (Friberg, 

2012) och var utformat för att kunna besvara studiens frågeställningar. Många av faktorerna i 

journalgranskningsprotokollet registrerades dygnsvis och det var därför viktigt att definiera ett 

dygn. Ett dygn definierades som 24 timmar från 06.00. Data inhämtades dels från 

patientjournaler i journalsystemet Cosmic och dels från inskannade pappersjournaler i 

journalarkivet Kovis. Pappersjournalerna innehöll information om läkemedelsbehandling och 

resterande information inhämtades i Cosmic. 60 journaler, 30 journaler i interventionsgruppen 

och 30 i kontrollgruppen hade redan granskats vid studiens början. Därav granskades endast 7 

journaler i interventionsgruppen och 22 journaler i kontrollgruppen inom tidsramen för denna 

studie.  

 

Forskningsetiska överväganden  

Ansökan om tillstånd till journalgranskning hade genomförts både hos verksamhetschefen och 

hos Etikprövningsnämnden innan studien började. Studien var godkänd av 

Etikprövningsnämnden, Dnr 2012/542, och verksamhetschefen hade gett sitt samtycke till 

journalgranskning, se bilaga 3 och 4. Samtycke inhämtades hos de patienter som fortfarande 

var vid livet. Även om samtycke inte kunde inhämtas hos hela studiens undersökningsgrupp, 

då några hade avlidit, var studien etiskt försvarbar. I Codex (2013) framkommer det att 

studier undantagsvis får genomföras utan att samtycke går att inhämta om resultatet kan vara 

till nytta för forskningspersonen eller någon annan som lider av liknande sjukdom. 

Journalgranskningen startade år 2011 som ett kvalitetssäkringsprojekt i vilken alla journaler 



12 
 

inkluderades. Resultatet av kvalitetsprojektet visade tendenser till skillnader mellan grupperna 

vilket ledde till att etisk kommitté för godkännande av studie söktes. Att delta i studier ska 

vara frivilligt och deltagarna ska ha rätt att få information om syftet samt hur 

personuppgifterna hanteras (Codex, 2013). Sedan 2003 stöds detta även via lagstiftning (SFS, 

2003:460). I denna lag framkommer det även att deltagarna ska veta vad den insamlade datan 

kommer att användas till samt att deltagarens samtycke endast gäller om de erhållit denna 

information. Deltagaren kan när som helst under studiens gång ta tillbaka sitt samtycke (SFS, 

2003:460). I breven som skickades hem till urvalsgruppen gavs information om studiens 

syfte, hur datan skulle behandlas samt att studien var frivillig att delta i, se bilaga 2.  

 

Journalgranskning kan innebära en integritetskränkning, särskilt i de fall då individen inte haft 

möjlighet att ge samtycke. Informationen som erhålls vid en journalgranskning kan dock 

komma till stor nytta både för individen själv och för andra individer. De positiva 

konsekvensera av en journalgranskning kan därmed vara övervägande. Den etiska vinsten 

med denna studie kan komma att innebära minskat lidande för människor som går igenom 

liknande behandling som forskningspersonerna i denna studie. I samband med 

journalgranskningen kodades journalgranskningsprotokollen och datan avidentifierades på så 

vis. Allt material har behandlats konfidentiellt och har legat inlåst på en avdelning så att 

obehöriga inte har haft tillgång till det. Dessutom har insamlat material endast använts i syfte 

att besvara studiens frågeställningar. Integriteten hos forskningspersonerna har säkerställts, se 

bilaga 5. 

 

Bearbetning och analys 

Deskriptiv statistik användes för att presentera urvalets bakgrund; bland annat kön, ålder, 

grunddiagnos och civilstånd. Till den första frågeställningen användes ett Chi
2
-test som 

analysmetod. Ett Chi
2
-test är en lämplig analysmetod att använda för data på 

nominalskalenivå (Ejlertsson, 2012). Till frågeställningar två, tre och fyra var det 

analysmetoden Mann-Whitney U-test som användes. Ett Mann-Whitney U-test används när 

skillnader mellan två gruppers medianvärden ska identifieras, datan är icke-parametrisk och 

urvalet är litet (Ejlertsson, 2012). p = <0,05 valdes som signifikansnivå. En matris i 

kalkylprogrammet Microsoft Excel utformades där data från samtliga 

journalgranskningsprotokoll sammanställdes. Datan har analyserats i dataprogrammet IBM 

SPSS statistics v20.0.  
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RESULTAT 

Bakgrundsinformation 

Totalt granskades 89 journaler. Bakgrundsinformation är sammanställd, se tabell 1. Av dessa 

journaler tillhörde 58 % (n= 52) kvinnliga patienter och 42 % (n=37) manliga patienter. 

Patienternas åldrar varierade mellan 26 och 78 år. Medianåldern för alla patienter var 59 år.  

Den övervägande delen av patienterna, 86 % (n=76), ingick antingen i samboskap eller var 

gifta. Resterande 14 % (n=12) av patienterna var ensamboende.  De flesta patienterna, 38 % 

(n=34) hade PMP som grunddiagnos. Därefter var det vanligast med appendixcancer, 25 % 

(n=22), coloncancer, 20 % (n=18), och cystisk mesoteliom, 8 % (n=7). Resterande patienter, 9 

% (n=8), hade ventrikelcancer, tunntarmscancer, gyncancer eller primär peritolealcarcinos.  

 

Tabell 1, Bakgrundsinformation   

 Interventionsgrupp Kontrollgrupp  

Kön (%) 

Chi
2
-test, p= 0,546 

Kvinna: 

62 % 

Man: 

38 % 

Kvinna: 

56 % 

Man: 

44 % 

Ålder (Md) 

Mann-Whitney U-test, p= 0,181 

62 år 59 år 

Civilstatus (i procent) 

Chi
2
-test, p= 0,06. 

Gift/sambo: 

78 % 

Ensamboende: 

22 % 

Gift/sambo: 

90 % 

Ensamboende: 

10% 

Tid med diagnos innan 

operation (Md) 

Mann-Whitney U-test, p= 0,001 

6 månader 8 månader  

PCI-värde (Md) 

Mann-Whitney U-test, p= 0,294 

17 17 

Utländsk bakgrund 

Mann-Whitney U-test, p= 0,728 

2 patienter 2 patienter  

Universitets-/högskole-

utbildning (%) 

Mann-Whitney U-test, p= 0,341 

22 % 31 %  

 

Psykosocialt stöd 

I interventionsgruppen var det 8 % (n=3) som hade påbörjat kontakt med kurator eller 

sjukhuspräst, medan det i kontrollgruppen var 13 % (n=7) som hade påbörjat sådan kontakt. 

Det förelåg dock ingen statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna (Chi
2
-test, p= 0,431). 



14 
 

Psykofarmaka 

Av resultatet framkom det att interventionsgruppens (n=37) användande av bensodiazepiner 

utryckt i mg var 11,28 i medelvärde. I kontrollgruppen (n=52) var medelvärdet 12,08 mg. I 

båda grupperna var dock medianvärdet 0. Dessa skillnader var inte statistiskt signifikanta 

(Mann-Whitney U-test, p=0,670).   

 

Postoperativ smärta och smärtbehandling 

Patienternas angivna VAS över tre, de första sju postoperativa dygnen, finns presenterade i en 

tabell, se tabell 2. Endast dygn sex sågs statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna 

(Chi
2
-test, p= 0,020).  

 

Tabell 2, antal gånger patienterna angivit VAS över tre. Uttryckt i procent av interventions- respektive 

kontrollgruppen.  

                                           Interventionsgrupp                                         Kontrollgrupp 

                                           (n=37)                                                               (n=52) 

 Ingen gång 1-3 gånger 4-8 gånger Ingen gång 1-3 gånger  4-8 gånger 

Postop. dag 1 

Chi
2
-test, p= 0,645 

86,5 10,8 0 94,2 5,8 0 

Postop. dag 2 

Chi
2
-test, p= 0,457 

43,2 48,6 8,1 38,5 48,1 3,8 

Postop. dag 3 

Chi
2
-test,  p= 0,250  

24,3 56,8 10,8 30,8 50,0 17,3 

Postop. dag 4 

Chi
2
-test, p= 0,849 

48,6 43,2 10,8 51,9 32,7 13,5 

Postop. dag 5 

Chi
2
-test, p= 0,619 

45,9  37,8 16,2 53,8 26,9 17,3 

Postop. dag 6 

Chi
2
-test, p= 0,020 

62,2    35,1 2,7 44,2 32,7 19,2 

Postop. dag 7 

Chitvå, p= 0,340 

54,0    34,1 10,8 48,1 30,8 15,4 

 

Smärtbehandlingen av de båda grupperna är sammanställd i tabell 3. Interventionsgruppens 

opioidkonsumtion per os var högre än kontrollgruppens. Medianvärdet för hur många gånger 

patienterna tryckt på sin PCA-pump under vårdtiden var 117 gånger i båda grupperna. I en 

jämförelse gällande antalet dygn med PCA-pump, framkom det att interventionsgruppen hade 

ett lägre medianvärde. Av de som ordinerats epidural smärtlindring hade majoriteten av 
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patienterna bupivakain och sufentanil, medan övriga patienter hade läkemedlet narop i sin 

EDA-pump. Vid en jämförelse mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen framkom 

det att interventionsgruppen konsumerade en mindre mängd smärtlindring än patienterna i 

kontrollgruppen.  

 

Tabell 3, smärtbehandling  

 Interventionsgrupp  

(Md) 

Kontrollgrupp  

(Md) 

Opioidkonsumtion per os  

Mann-Whitney U-test, p= 0,221 

45 mg 20 mg 

Antal tryck på PCA -

pumpen  

Mann-Whitney U-test, p= 0,774 

117 117 

Opioider I PCA-pumpen  

Mann-Whitney U-test, p= 

0,845 

197 mg 204 mg 

Antal dygn med PCA-

pump  

Mann-Whitney U-test, p= 0,210  

4 5 

EDA – bupivacain och 

sufentanil  

Mann-Whitney U-test, p= 0,134 

1095,0 mg  1152,5 mg 

EDA – narop  

Mann-Whitney U-test, p=0,189). 

2530,0 mg 2996,5 mg 

Antal dygn med EDA 

Mann-Whitney U-test, p= 0,710 

7 7 

 

Vårdtid 

I interventionsgruppen var medianvärdet för antal postoperativa vårddygn på 

universitetssjukhuset 13 medan det i kontrollgruppen var 14. Det förelåg inte någon statistiskt 

signifikant skillnad i vårdtiden mellan grupperna (Mann-Whitney U-test, p= 0,498).  
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DISKUSSION  

Resultatet visade att en något större andel av kontrollgruppen hade påbörjat kontakt med 

kurator eller sjukhuspräst under vårdtiden jämfört med interventionsgruppen. Inga statistiskt 

signifikanta skillnader kunde ses mellan grupperna i användandet av psykofaramaka. Vid 

frågan om hur många gånger patienterna skattade sin smärta över VAS 3, förelåg signifikant 

skillnad mellan grupperna under det sjätte postoperativa dygnet. Interventionsgruppen 

använde mer opioider per os än vad kontrollgruppen gjorde, men skillnaden var dock inte 

statistiskt signifikant. Interventionsgruppen tryckte färre gånger på sin PCA-pump, använde 

mindre opioider från pumpen samt hade pumpen färre dygn jämfört med kontrollgruppen. 

Inga av dessa skillnader var dock signifikanta. Av de patienter som ordinerats EDA-pump 

hade de i interventionsgruppen använt sig av en mindre mängd läkemedel än kontrollgruppen. 

Skillnaden var emellertid inte signifikant. Vidare visade resultatet att det inte fanns någon 

signifikant skillnad mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen gällande antalet 

postoperativa vårddygn på universitetssjukhuset. De patienter som fått perioperativa samtal 

tillbringade dock ungefär ett dygn mindre på sjukhuset än de som inte fått perioperativa 

samtal.       

 

Resultatdiskussion 

Psykosocialt stöd 

Studiens resultat visade att en större andel av de patienter som inte fått perioperativa samtal 

hade påbörjat en kontakt med präst eller kurator under vårdtiden. Trots att resultatet inte 

visade statistisk signifikans, var detta resultat värt att lyfta fram då tendenser till skillnader 

kunde ses. En signifikant skillnad i hur länge patienterna hade haft sin diagnos innan 

operation kunde ses. Kontrollgruppen hade i snitt haft sin diagnos ungefär två månader längre 

än interventionsgruppen. Kanske kunde detta ha påverkat deras psykiska hälsa och behov av 

psykosocialt stöd. Enligt Arakelian et al. (2011) innebär CRS och HIPEC ofta stor oro, ångest 

och lidande för patienterna. Arakelian et al. (2011) menar vidare att god information och ett 

kontinuerligt stöd från vårdpersonalen kan ha stor betydelse för hur patienter upplever sin 

hälsa före, under och efter operation. Enligt tidigare forskning (Rudolfson et. al, (2007) har 

det visat sig att patienter som fått perioperativa samtal har varit mycket positivt inställda till 

att få dessa samtal. Tidigare resultat beskriver även att dessa samtal kan ha en lugnande effekt 

på patienterna inför operationen. Forskning har visat på att patienter har upplevt en känsla av 

trygghet, att de blivit lyssnade på och att de inte varit ensamma under operationen (Rudolfson 

et. al, (2007). Utifrån Katie Erikssons teori är det rimligt att anta att de patienter som fått 
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perioperativa samtal har fått en god möjlighet att prata om sina känslor inför operationen. Den 

preoperativa kontakten som patienten fått med operationssjuksköterskan eller 

anestesisjuksköterskan kan därför ha bidragit till en minskad oro före, under och efter 

operationen. Med detta som grund är det möjligt att tänka sig att de perioperativa samtalen 

kan ha påverkat patienternas känslor och därmed bidragit till att de inte behövt psykosocialt 

stöd postoperativt.  Detta kan i sin tur ha resulterat i att det är färre i interventionsgruppen, 

jämfört med kontrollgruppen, som har haft behov av psykosocialt stöd.  

 

Psykofarmaka 

Av resultatet framkom det inte några större skillnader i användandet av bensodiazepiner 

mellan de patienter som hade fått perioperativa samtal och de som inte hade fått det. Detta 

resultat kan anses vara förvånande då tidigare forskning visat på att god information till 

patienten samt perioperativa samtal kan leda till mindre oro och ångest hos patienten, både 

före och efter operation (Eriksson et al., 2014; Rudolfsson et al., 2007; Kruzik, 2009). Under 

interventionsperioden ombads personalen att, under de perioperativa samtalen, fråga patienten 

om eventuell oro. Personalen kan under denna period ha varit mer uppmärksam på tecken på 

oro och ångest hos patienterna, vilket kan ha varit en bidragande faktor till varför inga 

skillnader kunde ses mellan grupperna. En annan intressant tanke kring varför de båda 

grupperna konsumerade liknande mängd bensodiazepiner, kan vara att en större andel av 

kontrollgruppen var gifta eller sambo jämfört med interventionsgruppen. Patienterna i 

kontrollgruppen hade eventuellt anhöriga hos sig i större utsträckning än 

interventionsgruppen. De anhöriga kan ha givit patienterna stöd och hjälp att lindra oro och 

ångest. Enligt Katie Eriksson är ansa en viktig del av omvårdnaden och innebär kroppslig 

omvårdnad genom kärlek och kroppslig beröring. Eriksson menar även att leka är en central 

del av omvårdnaden och står för glädje. Omsorgsteorin utgår även från tanken om “den 

konkreta andra”, vilka kan vara individens anhöriga och innebär att detta samspel är en viktig 

förutsättning för hälsa. De anhöriga kan därmed tänkas vara en viktig del i omvårdnaden och 

eventuellt vara med och påverka patientens psykiska hälsa (Kristoffersen, 2008). Med hjälp 

av de anhörigas närvaro kan oro och ångest eventuellt minska och därmed även behovet av 

psykofarmaka.   

 

Smärtbehandling 

Under det sjätte postoperativa dygnet var det en statistiskt signifikant större andel av 

kontrollgruppen som skattade VAS över 3 flertalet gånger, jämfört med interventionsgruppen. 
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Om denna skillnad går att härleda till de perioperativa samtalen är en intressant fråga. 

Resultatet skulle även kunna bero på att sjuksköterskorna under detta dygn frågat 

kontrollgruppen om VAS fler gånger än de frågat interventionsgruppen. En annan faktor som 

kunnat påverka denna signifikanta skillnad, kan vara att kontrollgruppen eventuellt varit uppe 

ur sängen mer än interventionsgruppen, vilket kan ha lett till högre nivåer av smärta. I 

resultatet framkom det att de som fått perioperativa samtal konsumerade större mängder 

opioder per os än de som inte fått periopertiva samtal. Skillnaden var dock inte statistiskt 

signifikant. Detta kan tänkas bero på att interventionsgruppen i snitt konsumerade mindre 

mängder läkemedel i sin EDA-pump jämfört med kontrollgruppen och därför krävde mer 

tilläggssmärtlindring per os. En annan påverkande faktor till denna skillnad kan vara att 

sjuksköterskorna varit mer uppmärksamma på smärta under interventionsperioden då de 

perioperativa samtalen genomfördes.  

 

De patienter som fått perioperativa samtal använde mindre opioider från PCA-pumpen, 

tryckte färre gånger på pumpen samt använde sig av pumpen färre dygn, jämfört med de som 

inte fått perioperativa samtal. Även om dessa skillnader inte är statistiskt signifikanta är de 

intressanta att belysa, då dessa skillnader eventuellt kan ha påverkats av de periopertiva 

samtalen. Av det patienter som hade epidural smärtlindring hade övervägande delen 

bupivakain och sufentanil. Interventionsgruppen konsumerade mindre mängd läkemedel i 

EDA-pumpen jämfört med kontrollgruppen. Resterande patienter med epidural smärtlindring 

hade narop i EDA-pumpen. Även i denna jämförelse konsumerade interventionsgruppen 

mindre mängd läkemedel än kontrollgruppen. Dessa skillnader var emellertid inte statistiskt 

signifikanta. Skillnader i antalet dygn med epidural smärtlindring kunde inte ses utifrån detta 

resultat.  

 

Forskning har visat att periopertiva samtal kan ha positiv inverkan på det postoperativa 

förloppet (Eriksson et al., 2014; Rudolfsson et al., 2007). Tidigare studier har även visat att 

otillräcklig information påverkar det postoperativa förloppet negativt och att det bland annat 

kan leda till plötslig smärta hos patienten (Kruzik, 2009). Denna studies resultat kan sägas 

stämma överens med rådande forskning, då resultatet visar att de patienter som fått 

perioperativa samtal konsumerade mindre mängd smärtlidring i EDA-pumpen och PCA-

pumpen, jämfört med de som inte fått dessa samtal. Anledningen till att interventionsgruppen 

konsumerade mindre mängd läkemedel kan därmed eventuellt härledas till de perioperativa 

samtalen. Katie Erikssons omsorgsteori utgår från ett helhetsperspektiv där människan består 
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av kropp, själ och ande, som tillsammans bildar en enhet. Vårdandet ska därför omfatta det 

kroppsliga, själsliga och andliga. Eriksson lyfter fram begreppet hälsa som ett tillstånd av 

sundhet, friskhet och en känsla av välbefinnande, men inte nödvändigtvis frånvaro av 

sjukdom. Genom att vårda patienten utifrån detta tankesätt kan hälsa främjas och bevaras 

(Kristoffersen, 2008). Utifrån denna teoretiska grund kan de perioperativa samtalen ses som 

ett redskap för patienten att upprätthålla hälsa och välbefinnande, trots närvaro av sjukdom.  

 

Tidigare forskning har visat att perioperativa samtal kan minska oro och ångest inför 

operation (Kruzik, 2009). Oro i samband med operation är ofta förknippat med rädsla för det 

okända, att befinna sig i en okänd miljö samt känslan av att ha tappat kontrollen över 

situationen (Jawaid, Mushtaq, Mukhtar & Khan, 2012). Denna oro har ett starkt samband med 

ökade nivåer av postoperativ smärta (Pokharel, Bhattarai, Tripathi, Khatiwada & Subedi, 

2011). Katie Eriksson menar att miljön kan påverka omvårdnaden och patientens upplevelse 

av välbefinnande. En del av Erikssons miljöbegrepp innefattar den fysiska miljön. För 

patienterna som ingick i denna studie var den fysiska miljön ofta främmande och annorlunda. 

I samband med de perioperativa samtalen fick patienten både lära känna sjuksköterskan och 

den miljö som patienten skulle vårdas i. Dessutom fick patienten information om operationen 

och eftervården samt möjlighet att ställa frågor. Detta leder till att patienten blir mer förberedd 

inför operation (Rudolfsson et al., 2007). De perioperativa samtalen minskar troligen på så vis 

patientens rädsla inför det okända. Dessutom är miljön patienten kommer att befinna sig i, i 

samband med operationen, inte lika okänd och skrämmande. Genom de perioperativa 

samtalen blir patienten dessutom en större del av sin egen vård och patientens upplevelse av 

kontroll förstärks troligtvis. Därav är det möjligt att de perioperativa samtalen kan ha legat till 

grund för de tendenser till skillnader som sågs i smärtbehandling mellan interaktionsgruppen 

och kontrollgruppen. 

 

Vårdtid 

Enligt tidigare forskning (Fearon et. al, 2005) kan goda förberedelser, där patienten är 

delaktig och får utförlig information inför operation, påskynda återhämtningen och förkorta 

vårdtiden. Resultatet från denna studie visade att de som fått perioperativa samtal hade 

vårdats ett dygn mindre på universitetssjukhuset än de som inte fått perioperativa samtal. 

Resultatet visade dock inte någon signifikant skillnad mellan de båda grupperna. Viktigt att 

påpeka är även att denna studie endast registrerade antalet dygn som patienterna vårdats på 
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sjukhuset där de opererades. Detta innebar att de dygn som patienterna vårdats på sina 

hemsjukhus inte var registrerade, då denna information inte fanns att tillgå.     

 

Metoddiskussion  

Denna studie syftade till att jämföra det postoperativa förloppet hos 

peritonealcarcinospatienter som fått perioperativa samtal med patienter som inte fått dessa 

samtal, genom att undersöka skillnader vad gäller läkemedelkonsumtion, postoperativ smärta, 

vårdtid samt behov av psykosocialtstöd. Det förelåg vissa svårigheter med att besvara studiens 

syfte och frågeställning med den valda metoden. Anledningen till detta kan eventuellt ha 

berott på att den valda metoden hotat den interna validiteten. I alla led i studien kan den 

mänskliga faktorn ha påverkat resultatet. Sjuksköterskorna kan ha brustit i dokumentationen, 

till exempel glömt att dokumentera eller dokumenterat fel. Dessutom kan läkarna ha glömt att 

ordinera ett läkemedel, vilket då inte synts i journalerna. Pappersjournalerna skulle skannas in 

i datorn och överförts till Kovis, vilket också kan ha glömts bort och pappersjournalerna kan 

ha försvunnit. Journalhandlingarna om läkemedel, EDA och PCA är dessutom handskrivna. 

Detta kan ha medfört svårigheter att utläsa information under journalgranskningen och på så 

vis påverkat studiens resultat. 

 

Ett journalgranskningsprotokoll som var framtaget och testat i ett tidigare pilotprojekt 

(Friberg, 2012) användes, vilket ökade den interna validiteten. Dessutom var journaler till de 

patienter som genomgått akut eller elektiv re-operation samt en second look exkluderade ur 

studien, då det postoperativa vårdförloppet kunde skilja sig från övriga patienters. Även detta 

stärkte studiens interna validitet. Vid den första journalgranskningen år 2011 var det endast en 

person som granskade de 60 journalerna. I samband med att de övriga 27 journalerna skulle 

granskas visade samma person en av författarna till denna studie hur journalgranskningen 

skulle gå till. Detta medförde att journalgranskningen genomfördes på samma sätt under de 

två perioderna, vilket höjde studiens reliabilitet. Datan som inhämtades från journalerna och 

fördes in i granskningsprotokollen citerades ordagrant, vilket också bidrog till en ökad 

reliabilitet.  

 

En av studiens svagheter var att antalet journaler var relativt få, då studien byggde på 

journalgranskning av sammanlagt 89 journaler. Resultatet kan rimligtvis därför inte 

generaliseras på en större population. Den externa validiteten påverkades därmed negativt. 

Studien hade dock ett lågt bortfall och byggde på ett konsekutivt urval, vilket i sin tur höjde 
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den externa validiteten. Eftersom forskningen kring perioperativa samtal med denna 

patientgrupp saknas hade denna studie ett bristande jämförelsematerial. En annan faktor som 

sänkte denna studies externa validitet och reliabilitet, var att endast patienternas vårddygn på 

sjukhuset där de opererades var registrerade. De flesta patienter som ingick i denna studie 

kom från andra län och deras hemsjukhus var därmed ett annat än sjukhuset där de 

opererades. Flera av patienternas vårdtid fortsatte efter utskrivningen från 

universitetssjukhuset, vilket innebar att studien hade begränsad information om hur lång den 

sammanlagda vårdtiden var. Dessa faktorer kan ha påverkat studiens reliabilitet negativt.  

 

Mer omfattande studier med större urval bör genomföras för att uppnå högre reliabilitet och 

validitet. För att ytterligare kunna påvisa och styrka dessa skillnader skulle exempelvis 

djupintervjuer med en kvalitativ ansats vara ett bra komplement. Dessa intervjuer skulle 

eventuellt även kunna visa att skillnaderna var en följd av de perioperativa samtalen. 

Frågeställningen som handlade om huruvida perioperativa samtal kunde leda till mindre 

behov av psykosocialt stöd, visade sig vara svår att besvara med den valda metoden. Det 

skulle rimligtvis vara enklare att besvara denna frågeställning med hjälpa av enkäter eller 

intervjuer. Dessutom skulle en sådan metod möjligtvis ge en mer rättvisande och nyanserad 

bild av den psykosociala hälsan och behovet av psykosocialt stöd.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Innan journalgranskningen godkändes studien av Etikprövningsnämnden, Dnr 2012/542. 

Verksamhetschefen hade även gett sitt samtycke till journalgranskning. Samtycke inhämtades 

även hos de patienter som fortfarande var vid livet. De patienter som hunnit avlida under 

perioden då studien genomförts har inte kunnat ge samtycke till 

journalgranskningen. Eftersom peritonialcarcinospatienter är en sårbar patientgrupp med ett 

krävande postoperativt förlopp, krävs dock ständigt ny forskning inom området. Trots att alla 

patienter inte kunnat lämna samtycke kan det anses vara forskningsetiskt försvarsbart att 

använda patientjournaler i syfte att utveckla vården för denna patientgrupp. Dock är det ändå 

viktigt att lyfta fram problematiken med att läsa avlidna patienters journaler då det kan 

upplevas integritetskränkande. Under studiens gång har det uppkommit frågor huruvida vi 

besitter rätten att göra dessa intrång, då vi anser att det inte är en självklarhet. Trots dessa 

funderingar har vi återkommit till att studien eventuellt skulle kunna gynna patienter i 

liknande situation och därför ansett det etiskt försvarbart. Det var endast studiens författare 

som hade tillgång till journalerna. Dessutom avidentifierades alla journalgranskningsprotokoll 
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vid granskningen vilket medförde att informationen i studien inte gick att spåra till enskilda 

patienter. Efter granskningen låg journalgranskningsprotokollen inlåsta och endast studiens 

författare hade tillgång till dem. Dessa åtgärder bidrog till att säkerställa patienternas 

integritet.                            

 

Kliniska implikationer 

Trots att endast få statistiskt signifikanta skillnader kunde ses mellan grupperna har studien 

visat på tendenser till fler positiva effekter för patienterna som har fått perioperativa samtal. 

Dessa patienter har bland annat krävt mindre läkemedel i sin EDA-pump, påbörjat kontakt 

med kurator eller sjukhuspräst i mindre utsträckning, samt i snitt tillbringat ett dygn kortare på 

sjukhuset. Detta visar på att patienter som genomgår CRS och HIPEC troligtvis gynnas av att 

få perioperativa samtal. Därför anser vi att fortsatt forskning i form av randomiserade 

kontrollerade studier (RCT) krävs för att vidare undersöka det perioperativa samtalets 

eventuella betydelse för peritonealcarcinospatienter.  

 

Slutsats  

De patienter som fått perioperativa samtal använde sig i mindre utsträckning av psykosocialt 

stöd, hade en lägre läkemedelskonsumtion samt tillbringade färre dygn på 

universitetssjukhuset, än de som inte fått perioperativa samtal. Resultatet visade endast få 

statistiskt signifikanta skillnader. De tendenser till skillnader som sågs bör trots detta ligga till 

grund för fortsatt forskning.  
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BILAGA 1. Journalgranskningsprotokoll 

Patient nr: ___ 

Kön Fyllda år Nationalitet 

Tolk 

Utbildningsnivå 

           

 

 

Familjesituation Närstående med under 

vårdtiden 

Länstillhörighet 

   

 

 

Grunddiagnos Tid med diagnos 

innan op 

PCI 

    

 

 

Mg opiater 

givna i 

tablettform 

Givna mg 

från EDA 

Antal dygn 

med EDA 

Antal dygn 

med PCA 

Patientens 

tryck på PCA 

Givna mg 

från PCA 

Givna mg och 

typ av 

bensodizepiner 

       

 

Påbörjad kontakt med kurator 

eller sjukhuspräst? 

Oro inför operationen hos de 

som haft perioperativa samtal?
 

Antal dygn på sjukhus 

postoperativt? 

   

 

Perioperativt 

samtal 

 

Antal angivnaVAS över 3: 

Dag1 Dag2 Dag3 Dag4 Dag5 Dag6 Dag7  
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BILAGA 2. Patientbrev  
 
Perioperativa samtal med patienter som genomgår peritonektomi och hypertermisk 
intraperitoneal intraoperativt cytostatika (HIPEC) - utvärdering av påverkan på 
smärta, oro och vårdtid 

Du tillfrågas härmed om du vill delta i ett projekt där vi skall utvärdera vårdförloppet bland 

patienter som har haft ett perioperativt samtal (samtal innan-, under- och efter operation) med 

en anestesi- och/eller operationssköterska och jämföra med patienter som inte har haft 

perioperativt samtal. 

Varför görs projektet? Patienter som skall genomgå peritonektomi kombinerat med HIPEC 

upplever oro och rädsla inför anestesi, kirurgi och postoperativ smärta. De önskar mer 

information och de önskar att bli mer uppmuntrade att ställa frågor inför operation. För att 

kunna bistå denna önskan måste det finnas tillfällen då patienterna kan ställa frågor i lugn och 

ro. Ett samtal före och efter operationen med operations- och eller anestesisköterska kan vara 

ett sådant tillfälle. 

Vad innebär projektet för dig? En person i forskargruppen får gå in i din journal och registrera 

följande uppgifter; kön, ålder, nationalitet, länstillhörighet, utbildningsnivå, familjesituation vid 

operationstillfället samt om Du hade någon närstående hos Dig under vårdtiden. Vidare vill vi 

registrera Din grunddiagnos, hur länge Du hade haft Din diagnos före operationen samt 

tumörbörda. Vi vill även registrera information kring smärta efter operation, mängd 

patientkontrollerad smärtlindring, given mängd opiater och given mängden psykofarmaka. 

Hur garanteras anonymiteten? Personuppgiftsansvarig är Uppsala universitet. Enligt 

Personuppgiftslagen (PUL), har du rätt att gratis en gång per år få ta del av samtliga uppgifter 

om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Kontaktperson är Christine Leo 

Swenne, Klinisk lektor, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet. 

Telefonnummer 018/471 66 19, e-postadress: christine.leo.swenne@pubcare.uu.se. Listan på 

patienters personuppgifter kodas och förvaras i ett inlåst skåp tillsammans med 

journalgranskningsprotokollen. Journalgranskningsprotokollen kommer att vara kodade. 

Journalgranskningen i den elektroniska patientjournalen, Cosmic kommer att ske på den 

avdelning på Akademiska sjukhuset där Du vårdades innan och efter operationen.  

Deltagande är frivilligt Det är helt frivilligt att delta i undersökningen och Du är fri att dra Dig 

ur vid vilken tidpunkt som helst. Om Du väljer att inte medverka kommer detta inte att påverka 

bemötandet i våra kontakter med Dig. 

Ansvariga för projektet Ansvariga för projektet är Christine Leo Swenne Klinisk lektor, Sara 

Näslund Andréasson Operationssköterska vid Uppsala Cancer Clinic, Erebouni Arakelian Klinisk 

lektor och Carin Friberg Operationssköterska vid Akademiska sjukhuset. 

Har Du några frågor får Du gärna kontakta mig.   

Christine Leo Swenne, Klinisk lektor, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala 

Universitet.  

mailto:christine.leo.swenne@pubcare.uu.se
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JAG GER MITT SAMTYCKE TILL   

Du har enligt personuppgiftsslagen rätt att få ta del utav uppgifter om Dig som 

registreras i samband med projektet. Vid behov kan Du få eventuella felaktigheter i de 

registrerade uppgifterna korrigerade. Om Du har önskemål om detta kontakta Christine 

Leo Swenne, telefonnummer 018/471 66 19 eller e-post adress 

christine.leo.swenne@pubcare.uu.se som är huvudansvarig.  

Uppgifter registrerade i samband med studien skyddas av gällande lagstiftning om 

sekretess. 

Ditt deltagande är helt frivilligt. Även om Du först tackar ja, kan Du när som helst avböja 

medverkan utan motivation varför. Deltagandet i undersökningen påverkar inte Din 

vanliga vård. 

 

Jag har tagit del av muntlig och skriftlig information om undersökningen och kan tänka 

mig att delta enligt villkoren ovan. Jag ger också mitt tillstånd till behandling av 

personuppgifter enligt beskrivningen i informationsbrevet. 

 

 

  ………………………………………   …………………………….. 

Ort    Datum 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

Underskrift 

 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

Namnförtydligande 
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BILAGA 3. Etikprövningsnämndens godkännande  
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