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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är globalt sett den vanligaste dödsorsaken och 

medför stora påfrestningar på sjukvården. Ett problem inom den kirurgiska 

hjärtsjukvården är postoperativa komplikationer. Ett preoperativt informationssamtal 

är ett sätt att förebygga dessa vilket ställer höga krav på sjuksköterskans kompetens. 

 

Syfte: Syftet är att undersöka om patienterna anser sig få tillräckligt med information 

angående postoperativa komplikationer i samband med en hjärtoperation och hur de 

använder sig av informationen för att undvika postoperativa komplikationer. 

 

Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie i form av en postenkät. Studiedeltagarna var 

alla patienter som hade genomgått en hjärtoperation på en thoraxkirurgisk avdelning 

vid ett sjukhus i Mellansverige mellan veckorna 26 och 43 år 2013. 

 

Resultat: Fjorton av 15 svarande ansåg sig vara väl informerade gällande 

postoperativa komplikationer men det skiljde sig åt en del mellan könen i vilken 

information de upplevde att de fick. Cirka hälften av de svarande sökte information på 

egen hand. Tretton av 15 ansåg sig ha fått god information gällande vad deltagaren 

själv kunde göra för att förebygga postoperativa komplikationer. Trots den goda 

upplevelsen av erhållen information var det fyra av de femton svarande som fick en 

postoperativ komplikation. Det fanns inget samband mellan erhållen information och 

utfall av postoperativ komplikation.  

 

Slutsats: Fjorton av 15 deltagare ansåg att de fått tillräcklig information om 

postoperativa komplikationer men trots det drabbades fyra deltagare av en 

postoperativ komplikation. Sju av femton deltagare sökte information på egen hand. 

Inget signifikant resultat uppmättes i någon av analyserna. Troligen skulle studien 

gynnas av ett större antal deltagare.  

 

NYCKELORD 
Information, postoperativa komplikationer, patienters upplevelser  

 

 



 

   

ABSTRACT 
Background: Cardiovascular diseases are globally the most common cause of death 

and are causing big tensions in the health care. Postoperative complications are a 

problem and preoperative education has proven to be a way to prevent postoperative 

complications. 

 

Aim: The aim of this study was to investigate if the patients thought that they have 

been enough informed about postoperative complications in connection to their 

cardiac surgery and how they used the information in purpose to avoid postoperative 

complications. 

 

Method: A quantitative cross-sectional study in shape of a questionnaire was sent to 

the patients by post. The participants had undergone a cardiac surgery at a thorax 

surgical division at a hospital in Midsweden between week 26 and 43 year 2013. 

 

Result: Fourteen out of 15 participants considered that they had been well-informed 

about postoperative complications but there was an experienced difference in the 

given information between men and women. About half of the participants searched 

information on their own. Thirteen of 15 believed that they had been well-informed 

about what they could do in order to prevent postoperative complications. 

Nevertheless four out of fifteen got a postoperative complication. There was no 

correlation between information that they had received and number of postoperative 

complications.  

 

Conclusion: Fourteen out of 15 participants considered themselves as well-informed 

but still four of them got a postoperative complication. Seven of the participants 

searched information on their own. None of the result was shown to be significant, 

probably because of the small amount of participants.  

 

KEYWORDS 
Information, postoperative complications, patients’ experiences 
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BAKGRUND 

 
Enligt World Health Organization [WHO] (2011) är den största dödsorsaken i världen 

kardiovaskulära sjukdomar. Utbredningen är världsvid men låg- och 

medelinkomstländer är mest utsatta på grund av de förhållanden som råder i landet 

med till exempel utbredd fattigdom och låg utbildningsnivå hos större delen av 

befolkningen som gör att de blir mer sårbara. Vården har i låg- och 

medelinkomstländerna inte samma resurser som höginkomstländerna har och de 

förebyggande åtgärderna mot hjärt- och kärlsjukdomar på samhällelig nivå är inte lika 

utbredda. I låg- och medelinkomstländerna röker i större utsträckning människorna än 

vad människor gör i höginkomstländer (Wolowsky, 2012) vilket är en riskfaktor för 

att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar (WHO, 2011). 

 

Trots de förutsättningar som finns i Sverige är hjärt- och kärlsjukdomar den vanligaste 

dödsorsaken enligt en rapport från Socialstyrelsen. Av alla som dör varje år i Sverige, 

dör 39 procent kvinnor, respektive 38 procent män, till följd av hjärt- och 

kärlsjukdomar (Socialstyrelsen, 2012). Dödlighet och förekomst av hjärtinfarkt har 

ändå minskat i Sverige vilket kan vara ett resultat av bättre akut omhändertagande 

men också bättre inställda blodtryck, egenvård samt mediciner mot blodfetter. 

Kunskap om rökningens negativa inverkan anses också ha haft effekt samt följsamhet 

av Socialstyrelsens nationella riktlinjer angående hjärtsjukvård (Hjärt-lungfonden, 

2012).   

 

Begreppet hjärt- och kärlsjukdomar inkluderar ischemiska hjärt- och kärlsjukdomar, 

hjärtklaffssjukdomar, hjärtsvikt, kärlkramp, arytmier, stroke och benartärsjukdom 

(Hjärt-lungfonden, 2012) varpå det vanligaste tillståndet är ischemiska hjärtsjukdomar 

(WHO, 2011). Den underliggande sjukdomsprocessen till ischemiska hjärtsjukdomar, 

stroke, kärlkramp och högt blodtryck är i många fall ateroskleros. Ateroskleros är en 

förträngning i kärlen som gör att syrerikt blod inte kan passera och kan då leda till 

syrebrist, även kallat ischemi. I vissa fall kan det bli totalstopp vilket kallas stroke om 

proppen sätter sig i hjärnan, eller hjärtinfarkt om proppen sätter sig i något av 

blodkärlen som syresätter hjärtat. De främsta faktorerna för att drabbas av 

ateroskleros är rökning, hög ålder, manligt kön, ärftlighet, fysisk inaktivitet, högt 
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blodtryck, diabetes, stress, övervikt och blodfettsrubbningar (WHO, 2011).   

 

För att undvika att drabbas av ischemiska hjärt- och kärlsjukdomar, och därmed 

minska risken för hjärtinfarkt, stroke, kärlkramp med mera, bör man ha en sund 

levnadsstil i form av äta bra kost, träna regelbundet samt undvika alkohol och tobak 

(WHO, 2011). Har man drabbats av en ischemisk hjärtsjukdom relaterat till 

ateroskleros finns det operationer för att öka genomströmningen av syrerikt blod och 

undvika totalstopp. Denna operation kallas för Coronary Artery Bypass Grafting 

[CABG] och innebär att man leder förbi blodet från det förkalkade kärlet med hjälp av 

ett annat kärl som man tar från exempelvis underbenet. CABG är i dag den vanligaste 

hjärtoperationen i västvärlden och utgör ca 70 - 75 % av alla hjärtoperationer (Olsson, 

2004; National Heart, Lung and Blood Institute, 2012). Dock krävs det även 

livsstilsförändringar trots genomgången operation för att minska risken för nya 

uppkomster av kärlförträngningar (WHO, 2011).  

 

I dag utförs det ca 6000 hjärtoperationer per år i Sverige. Antalet hjärtoperationer har 

under årens lopp minskat vilket kan bero på att en del hjärt- och kärlsjukdomar kan 

behandlas genom så kallade ballongvidgningar samt bättre primärprevention mot 

hjärt- och kärlsjukdomar (Hjärt-lungfonden, 2012). De två vanligaste 

hjärtoperationerna är CABG och klaffoperationer (Olsson, 2004).  

 

Att genomgå en operation innebär stora påfrestningar på kroppen vilket kan medföra 

en viss oro hos de personer som ska genomgå operationen. Studier visar att den 

största oron föreligger på grund av risk för komplikationer, att inte vara tillräckligt 

smärtlindrad under operationen samt att inte vakna efter narkosen (Carnevali, 1966; 

Shahmansouri, Janghorbani, Omran, Karimi, Noorbala, Arjmandi & Nikfam, 2013). 

Att vara orolig inför operationen kan påverka utfallet av eventuella postoperativa 

komplikationer (Williams, Alexander, Morin, Langlois, Noiseux, Perrault, Smolderen, 

Arnold, Eisenberg, Pilote, Monette, Bergman, Smith & Afilalo, 2013) varpå det är 

viktigt att informera och diskutera hur operationen kommer gå till, vad man kan 

förvänta sig efter operationen och vad man själv kan tänka på för att undvika 

postoperativa komplikationer (Kruzik, 2009). Exempel på postoperativa 

komplikationer är sårinfektion, lunginflammation, djup ventrombos, blödning, 

förstoppning med mera (Järhult & Offenbartl, 2010). 
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I Hälso- och sjukvårdslagen paragraf ett beskrivs hur sjukvård ska ges för att 

”medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador” (Svensk 

Författningssamling [SFS], 1982:763). Viktiga interventioner som att göra patienten 

delaktig i vården är en viktig åtgärd för att förebygga postoperativa komplikationer. 

Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och Landsting har tagit fram broschyren 

“Min guide till säker vård”. Där informerar de hur man som patient kan vara mer 

delaktig i vården som gynnar både en själv som patient och vårdpersonalen. I 

broschyren lyfts bland annat ”Att be om skriftlig information som stöd för minnet” 

och ”Ta med en anhörig om det känns bra för dig” (Socialstyrelsen, 2011). Enligt SFS 

ska: “Den som har ansvaret för sjukvården av en patient ska se till att patienten ges 

individuellt anpassad information om de metoder för undersökning, vård och 

behandling som finns” (SFS, 1998:531). Detta innebär att alla kirurgiska avdelningar 

ska ha särskilda rutiner för hur information rörande operationen, eventuella 

komplikationer och saker som är viktiga att ha kunskap om i ett postoperativt skede 

ska delges patienten. 

 

Inför en elektiv operation, alltså planerade operationer, kan väntetid föreligga för 

patienten varpå tiden som patienten går hemma och väntar på operationen borde 

utnyttjas för att öka chanserna för ett lyckat pre-, per- och postoperativt skede. 

Exempel på interventioner är telefonsamtal från sjuksköterska, träning i form av 

förberedelser inför operation och preoperativ information (Arthur, Daniels, McKelvie, 

Hirsh & Rush, 2000).  

 

Information och utbildning som gavs till patienten innan operation medförde att man 

drabbades i mindre utsträckning av postoperativa komplikationer (Zhang, Jiang, Yin, 

Chen, Ma, & Wang, 2012). Utöver minskat utfall av postoperativa komplikationer 

kunde man också se minskad vårdtid både på intensivvårdsavdelning med upp till fyra 

timmar samt generell vårdtid på sjukhus med upp till en dag (Guo, East & Arthur, 

2011; Arthur et al., 2000). Även minskad ångest, depression samt smärta i det 

postoperativa skedet kunde konstateras hos patienterna (Guo et al., 2011). Trots 

många positiva faktorer som ett preoperativt samtal för med sig så sågs ingen skillnad 

vad gäller livskvalitén hos patienten (Arthur et al., 2000). Dessutom så var det 

varierande utfall mellan studierna, till exempel så såg man ingen skillnad i generell 
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vårdtid mellan studiegruppen och kontrollgruppen i Guo med medarbetares artikel 

(2011).  

 

Bergvik, Wynn och Sorlie (2008) undersökte hur sjuksköterskor upplevde det 

preoperativa samtalet före och efter en utbildning som skulle lära dem att ha ett mer 

personligt och patientcentrerat förhållningssätt. Det visade att sjuksköterskorna 

upplevde det lättare att möta oroliga patienter, att det blev ett bättre samspel och att 

det uppskattades i större utsträckning än ett mer standardiserat samtal. 

 

På senare tid så har patienters kunskaper och åsikter allt mer kommit att värderas och 

tagits i åtanke. Patienter ansåg att sjuksköterskor behövde ta i beaktande motsägelser 

mellan vad som sägs i det preoperativa samtalet och vad som praktiskt görs efter 

operationen. Dessutom tyckte de att det var viktigt att sjuksköterskan skulle ha 

förmågan att uttrycka medkänsla gentemot patienten samt att se individens behov och 

kunna ge uppmuntran. Sjuksköterskan ska också kunna ge kunskap om rehabilitering, 

kunna svara på frågor och motivera samt visa på gott ledarskap (Albarran et al., 

2013). 

 

På en thoraxkirurgisk avdelning vid ett sjukhus i Mellansverige, där studien utfördes, 

har de hjärtopererade patienterna genomgått en CABG eller en klaffoperation. I en 

kvalitétsnorm för hjärtopererade patienter (Akademiska sjukhuset, 2012) står det 

beskrivet i vilken utsträckning patienter får information och vilken typ av information 

som är viktig. Hur patienterna vid den thoraxkirurgiska avdelningen får sin 

information och vilken information de får framgår i metoddelen under “Rutiner på 

thoraxkirurgiska avdelningen”.  

 

Problemformulering 
 

Hjärt- och kärlsjukdomar är ett stort folkhälsoproblem i Sverige vilket medför många 

operationer och påfrestningar för patienten och inom vården per år. Postoperativa 

komplikationer är fortfarande ett problem efter hjärtoperationer trots interventioner 

vad gäller preoperativ information samt utbildning inför operation. Detta innebär stort 

lidande för patienterna samt höga och onödiga kostnader för sjukvården då detta i stor 
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grad kan förebyggas. Studier har visat att information och utbildning gör att man i 

mindre utsträckning drabbas av postoperativa komplikationer (Zhang, Jiang, Yin, 

Chen, Ma & Wang, 2012). Hypotesen är att viss information eller hela informationen 

som ges inför operationen inte uppfattas av patienten. Därför var det intressant att 

göra en studie där man undersökte vad patienterna uppfattade i det preoperativa 

samtalet och vad som faktiskt praktiserades av patienten i syfte att förhindra 

postoperativa komplikationer. Studien utfördes på en vårdavdelning på ett sjukhus i 

Mellansverige. 

 

Syfte 
 

Studiens syfte var att undersöka om informationen som patienten fick före operation 

rörande postoperativa komplikationer var tillräcklig samt hur patienten använde sig av 

informationen för att förhindra postoperativa komplikationer. Vidare skulle det 

undersökas om det fanns någon skillnad mellan kvinnor, män och olika åldrar i 

uppfattningen och hanterandet av informationen.  

 

Frågeställningar 
 

1.  Anser patienterna att de har fått tillräckligt med information rörande 

postoperativa komplikationer och vad man kan göra för att själv förebygga 

dessa?  

2.  Uppfattar/får män och kvinnor samma information? 

3.  Gör patienter något för att öka sin kunskap i området och finns det då någon 

skillnad i ålder för patienters ambition att söka egen information? 

4.  Finns det något samband mellan upplevd erhållen information och utfall av 

postoperativa komplikationer?  

 

 

 

 

 



 

    6 

METOD 

 

Design 
 

Studien kommer att undersöka deskriptiv statistik samt undersöka orsakssamband. 

Data kommer att samlas in vid flera tillfällen under ett begränsat antal veckor. Utifrån 

Essential nursing research av Polit och Beck (2013) valdes det att göra en deskriptiv 

komparativ tvärsnittsstudie i form av en kvantitativ enkätundersökning. 

 

 

Urval 
 

Ett konsekutivt urval valdes där alla, 19 patienter, som hade genomgått en 

hjärtoperation på den thoraxkirurgiska avdelningen mellan veckorna 26 till 43 år 2013 

och uppfyllde våra inklusions- och exklusionkriterier ingick i studien. Studien 

riktades till patienter som var färdigbehandlade och hade blivit utskrivna. Nitton 

enkäter skickades således ut och det erhölls svar från femton. Det externa bortfallet 

blev 21 procent och det interna bortfallet blev enbart en person som inte uppgav sin 

ålder i enkäten.  

 

Inklusionskriterierna: 

* Genomgått en hjärtoperation under veckorna 26 till 43 år 2013 på utvald 

thoraxkirurgisk avdelning 

* Bosatt i uppgivet län  

* Ha blivit utskriven från avdelningen  

* Kan förstå svenska i skrift 

 

Exklusionskriterier:  

* Nedsatt kognition (förvirringstillstånd, demens, svår psykisk sjukdom med mera), 

dessa personer bedöms inte kunna svara relevant på enkäten 

* Ha någon långt framskriden svår sjukdom såsom cancer som kan bidra till att risken 

för andra att ådra sig postoperativa komplikationer ökar samt att man ha sämre 
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återhämtningsförutsättningar.  

* Ha varit hemma mer än tre veckor efter utskrivning 

 

Rutiner på den thoraxkirurgiska avdelningen  
 

På den thoraxkirurgiska avdelningen utgår den preoperativa informationen utifrån en 

kvalitétsnorm som beskriver vad som är viktig information för patienten, praktiska 

åtgärder samt vilka olika professioner som patienten ska ha ett samtal med.  

 

Inför en elektiv operation får patienten hemskickad information om vårdtiden. Detta 

för att patienten ska ha en realistisk förväntning och att de ska ha en möjlighet att 

känna igen sig i vad som händer och därmed minska oron och osäkerheten patienten 

kan känna. När patienten kommer till avdelningen får han/hon träffa sjuksköterskan 

som har ansvar för inskrivningen som informerar om andning, elimination, 

hjärta/cirkulation, hud, nutrition, smärta och sömn i det postoperativa skedet. 

 

Dessutom informeras patienten om uppvakningsavdelningen, postoperativ vård, 

vårdtidens längd och även avdelningens rutiner. Det läggs vikt vid att upprepa och 

följa upp informationen man har gett för att patienten bättre tar till sig informationen 

och har möjlighet att ställa frågor. Dessutom träffar patienten undersköterska som 

visar avdelningen och gör undersökningar, sjukgymnast som visar rörelserestriktioner 

och informerar, patientansvarig läkare och narkosläkare. 

 

Datainsamlingsmetod 
 

En enkät utformades utifrån syftet och frågeställningarna, se bilaga 1. Enkäten var 

inte testad på patienter innan studien gjordes. Verksamhetschef, avdelningschef samt 

examinator har granskat enkäten och enkäten är korrigerad utefter deras synpunkter. 

 

För att besvara frågeställningarna efterfrågades patientens kön och födelseår. Relevant 

var frågor angående om man tyckte att man fick någon information om postoperativa 

komplikationer och om informationen i så fall var tillräcklig. Vidare frågades det om 
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man ansåg sig ha fått information av vårdgivaren om vad man själv kan göra för att 

förebygga eventuella postoperativa komplikationer. Det gavs olika svarsalternativ så 

som; ja, ja men jag var för orolig för att ta in vad de sa, ja men jag glömmer så lätt 

eller nej. Därefter frågades mer specifikt om vilken information man fått samt vad 

man själv gjort för att undvika eventuell postoperativ komplikation. På dessa två 

frågor gavs samma svarsalternativ. Dessa var: tidig mobilisering, blåsa i PEP-pipa, 

djupandas, vara tillräckligt smärtlindrad, tillräcklig vätske- och näringstillförsel, följa 

rörelserestriktioner som man lärt sig av sjukgymnasten eller annat. Patienten tillfrågas 

därefter om de haft en postoperativ komplikation under vårdtiden. Intressant för 

studien ansågs också om patienten själv på något sätt har sökt egen information, 

genom exempelvis internet, litteratur, vårdutbildad anhörig eller annat, eftersom man 

tyckt att informationen inte varit tillräcklig.  

 

Då de var fasta svarsalternativ på enkäten gavs det i slutet möjlighet för patienten att 

lämna övriga tankar och återkoppling om den information man fått, till både 

författarna och avdelningen. Denna fråga var inte tänkt att behandlas i resultatet utan 

användes som kommentarfält för deltagarna vid eventuella reflektioner angående 

studien eller avdelningen.  

 

Alla frågor mättes enligt nominalskala förutom frågan angående födelseår som mättes 

enligt intervallskala. 

 

Tillvägagångssätt  
 

Kontakt med avdelningschefen på Thoraxkirurgiska avdelningen vidtogs och 

utbytande av idéer gjordes medan projektplanen utarbetades. Därefter skickades 

projektplanen, inkluderande enkät och informationsbrevet, till verksamhetschefen och 

godkännande av studien erhölls. Insamlingsperioden av enkäterna ägde rum mellan 

vecka 26 och 43 år 2013. Tillgång till utskrivningspärmen på avdelningen gavs och 

eftersökning av lämpliga patienter gjordes ungefär varannan vecka, i 

utskrivningspärmen fanns information om patientens namn och personnummer, in och 

utskrivningsdatum samt vart patienten blev utskriven. Utifrån detta kunde vi avgöra 

om det var en patient i det uttänkta länet och söka i journalen efter inklusions- och 
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exklusionskriterierna.  

 

Det skickades hem ett kuvert till sammanlagt 19 patienter med informationsbrev, 

enkät och svarskuvert med förskriven mottagaradress samt frimärke. I 

informationsbrevet framgick det att det var frivilligt att delta i studien och att svaren 

behandlades konfidentiellt. När enkäterna skickades ut ansågs patienterna vara 

färdigbehandlade och hade blivit utskrivna. Detta för att de största riskerna för att ådra 

sig en postoperativ komplikation då inte var lika höga.  

 

Kuvertet med informationsbrevet och enkäten skickades hem till patienterna senast 

två till tre veckor efter hemgång och i det förklarades studiens syfte och vad det skulle 

innebära för patienten att delta. Se bilaga 2. Detta för att besvara några av de frågor 

som eventuellt kunde dyka upp samt för att öka motivationen för patienterna att fylla i 

enkäten. Det fanns även telefonnummer och mailadress som patienterna kunde, om de 

ville, ringa eller maila för att få sina frågor besvarade. Enkäterna var kodade med ett 

nummer från ett till 19. Kodning gjordes för att ett påminnelsebrev skulle kunna 

skickas ut om allt för många svar uteblev.  

 

Enkäterna postades av patienterna hem till en av författarna där enkätsvaren fördes 

efter hand in i ett excelldokument för senare analys.  

 

Forskningsetiska överväganden 
 

Skriftligt tillstånd erhölls från verksamhetschefen på avdelningen. I tillståndet 

beskrevs det att studien bedömdes kunna vara en del av kvalitétsarbetet som bedrivs 

på avdelningen och bedömdes inte behövas granskas av Medicinska fakultetens 

forskningskommitté. Eftersom att studien utgjordes av en postenkät krävdes det ingen 

tid av personalen eller avdelningen. 

 

Inget tillstånd inhämtades från patienterna men i informationsbrevet till patienterna 

styrktes det att patienternas deltagande var helt frivilligt och att svaren skulle 

behandlas konfidentiellt. Därmed ansågs det att ett godkännande gavs genom att 

besvara enkäten. Enkäten var enkelt formulerad och skulle inte ta lång tid att besvara. 
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Det förklarades att adresserna erhållits från den thoraxkirurgiska avdelningen och att 

ett samarbete fanns. Studiens nytta beskrevs också och i vilket syfte. Enbart 

patienternas namn och adress fanns sparade under studietiden i syfte att koda om ett 

eventuellt påminnelsebrev skulle skickas ut. Tillgång till adresserna fanns enbart för 

författarna och förstördes när studien var gjord.  

 

Bearbetning och analys 
 

Enkäterna analyserades i dataprogrammet Statistical Package for the Social Sciences 

version 21[SPSS]. Vald signifikansnivå var 0,05. Det användes tre olika test i studien, 

Chi-2 test, oberoende t-test och Pearsons produktmomentkorrelation. Utöver detta 

användes deskriptiv statistik.  

 

För att se hur många kvinnor och män som ansett sig få tillräcklig information samt 

vad de fått information om gjordes en tabell med deskriptiv statistik. För att sedan få 

information om det fanns en signifikant skillnad mellan könen rörande vilken specifik 

information som har getts gjordes ett flertal Chi-2 tester. 

 

Ett Chi-2 test gjordes för att undersöka om det fanns en signifikant skillnad mellan att 

söka information på egen hand och ålder. För att se om det fanns en signifikant 

skillnad mellan män och kvinnor gällande ålder gjordes att oberoende t-test.   

 

För att se om det fanns ett samband mellan upplevd erhållen information och utfall av 

postoperativ komplikation gjordes ett Pearsons produktmomentkorrelationstest. 

 
RESULTAT 
 

Tillräckligt med information 

 
Fjorton av 15 svarande ansåg att de hade fått tillräckligt med information rörande 

postoperativa komplikationer och vad som kan göras för att själv förebygga dessa. 
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Upplevda skillnader i patientinformation mellan män och kvinnor 
 

Beskrivande data över vad de svarande anser sig ha fått för information och om 

informationen var tillräcklig eller inte. (Tabell 1.) 

 

Tabell 1: Data över den givna informationen. 

 
 

Hos männen var det 77,8 % som ansåg sig ha fått information om vikten av att 

djupandas. Endast 33,3 % av kvinnorna upplevde att de fick den informationen. 

Analyser visar dock att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan män och 

kvinnor anseende given information om att djupandas (χ2 = 2,96 Df = 1 P = 0,09). 

 

Endast 16,7 % av kvinnorna, en av sex, ansåg att de fått information om att följa 

rörelserestriktioner som de lärt sig av sjukgymnasten. 55,6 %, fem av nio, av männen 

uppgav att de fick ta del av informationen rörande rörelserestriktioner. Ingen 

signifikant skillnad fanns dock mellan män och kvinnor avseende den givna 

informationen gällande rörelserestriktioner (χ2 = 2,27 Df = 1 P =0,13). 

 

Fem av nio manliga svarande upplevde inte att de fick information om vikten av 

tillräcklig vätske- och näringstillförsel. Ur denna aspekt uppgav kvinnorna att fem av 

sex fick ta del av informationen.  Det fanns dock ingen signifikant skillnad mellan 

män och kvinnor avseende den givna informationen rörande vätske- och 

näringstillförsel (χ2 = 1,25 Df = 1 P = 0,26). 
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Patienters egen ambition att söka information 
 

Av de 19 enkäter vi skickade ut fick vi tillbaka 15 svar. Nio svar var från män mellan 

åldrarna 25 och 83 år. Det var en man som inte fyllde i sin ålder. Sex svar var från 

kvinnor mellan 53 och 85 år.  

 

Sju av femton svarande att de sökte information på egen hand. Av dessa sju var det en 

man som inte uppgav sin ålder och syns därmed inte i tabell 2. Åldrarna på de sex 

som uppgav sin ålder låg mellan 47 och 72 år och medelåldern var 64,7 år (tabell 2). 

 

Tabell 2: Åldersfördelning hos patienterna som sökte information på egen hand och de 

som inte gjorde det 

 

Av de 15 svarande var det åtta som uppgav att de inte hade sökt information på egen 

hand. Fyra av dessa var kvinnor och fyra var män. Åldrarna låg mellan 25 och 85 år 

och medelåldern var 65 år. 

 

Genom analyser konstaterades att ingen signifikant skillnad fanns gällande ålder 

mellan män och kvinnor i studien (T = 0,71 Df = 12 P = 0.49). 

 

Analyser visar att det inte fanns någon signifikant skillnad i ålder bland de som sökt 
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egen information och bland de som inte gjort det (χ2 = 14,00  Df=13 P = 0,37). 

 

Samband mellan erhållen information och postoperativ komplikation hos män 
och kvinnor 
 

Tretton av 15 svarande uppgav att de hade fått information om vad man själv kan göra 

för att förebygga en postoperativ komplikation. Av de två som inte upplevde att de 

hade fått information om vad man själv kan göra för att förebygga postoperativa 

komplikationer var den ena en kvinna på 85 år och den andre en man på 25 år. Ingen 

av dem hade fått någon postoperativ komplikation. 

 

Fyra av femton har fått en postoperativ komplikation. Alla fyra svarade att de hade 

fått information rörande vad man själv kan göra för att förebygga postoperativa 

komplikationer. Av dessa fyra var två män i åldrarna 47 samt 83 år och två var 

kvinnor på 63 respektive 71 år.  

 

Det fanns inget signifikant samband mellan upplevd erhållen information och 

postoperativ komplikation (N = 15 Pearsons correlation = 1 P = 0,40).  

 

DISKUSSION 

 
Fjorton av femton svarande ansåg sig vara väl informerade gällande postoperativa 

komplikationer men det skiljde sig åt en del gällande vilken information man 

upplevde sig ha fått beroende på om man var man eller kvinna. Knappa hälften av de 

svarande sökte information på egen hand och det skiljde sig inte åt mellan deltagarna 

och deras åldrar. Tretton av femton ansåg sig ha fått god information gällande vad 

deltagaren själv kunde göra för att förebygga postoperativa komplikationer. Trots den 

goda upplevelsen av erhållen information var det fyra av de femton svarande som fick 

en postoperativ komplikation. Det fanns inget samband mellan erhållen information 

och utfall av postoperativ komplikation. Inget av resultaten visade sig vara 

signifikant.  
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Resultatdiskussion 
 

En majoritet av deltagarna i studien ansåg att de hade fått tillräckligt med information 

om eventuella postoperativa komplikationer och vad man själv kunde göra för att 

förebygga dessa. Enligt bilaga 3 tabell 3 uppgav en man att han inte hade fått 

tillräckligt med information men påstår ändå att han fått information om att blåsa i 

PEP-pipa, djupandas, vara tillräckligt smärtlindrad och följa rörelserestriktioner enligt 

sjukgymnasten. Han upplevde inte att han hade fått information gällande tidig 

mobilisering eller tillräcklig vätske- och näringstillförsel. Varför mannen kryssade i 

nej i rutan om tillräcklig information kan bero på att han har fått information men 

skulle önska få mer. I bilaga 3 tabell 5 ses att samma man heller inte sökte någon 

information på egen hand.  

 

Enligt bilaga 3 tabell 3 framgår det även att kvinnor upplevde i större grad än män att 

de inte har fått information om vikten av att djupandas. Män fick i sin tur mindre 

information om vätske- och näringstillförsel. Både män och kvinnor upplevde att de 

fick lite information om betydelsen av att följa rörelserestriktioner. Enligt analyser 

fanns det ingen signifikant skillnad mellan given information mellan män och 

kvinnor. Dock kan det bero på studiens ringa antal svarande och vid en större studie 

finns möjlighet att ett signifikant resultat skulle uppnås, framför allt gällande 

resultatet avseende att djupandas. Med tanke på patienternas olika upplevelse av 

information hade det varit intressant att göra en större studie där det undersöks 

skillnader i given preoperativ information mellan könen ingår och fokusera både på 

patienters uppfattning och sjuksköterskors upplevelse av given information.  

 

En anledning till varför så få upplevde att de har fått information om att följa 

rörelserestriktioner som de lärt sig av sjukgymnasten kan vara att författarna i 

informationsbrevet till patienten, som följde med enkäten, betonade sjuksköterskor. 

Det kan vara så att deltagarna fokuserat på vilken information de fick av 

sjuksköterskan, som inte tar upp rörelserestriktioner då det är sjukgymnastens 

expertområde, och därför inte ansetts sig ha fått den informationen. Däremot påstod 

majoriteten, 14 av 15, att de hade fått information om vikten av att blåsa i PEP-pipa 

vilket också går under sjukgymnastens expertis. Andra tänkbara alternativ kan vara att 

sjukgymnasten har varit mindre bra på att gå igenom olika rörelserestriktioner. 
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Resultatet från studien kommer att presenteras på avdelningen via en pappersutskrift 

samt elektronisk fil så att personalen kan ta del av resultatet och eventuellt göra några 

förändringar.  

 

Att nära hälften av de svarande patienterna sökte information på egen hand kan tyda 

på att det preoperativa samtalet upplevs som otillräckligt men idag har samhället och 

tekniken utvecklats så att det är enkelt att söka information på egen hand. Det kan 

tänkas att det finns både för- och nackdelar med detta. Fördelar kan ses som att det 

finns möjligheter att på egen hand förbättra förloppet av operation och att det värnas 

om sitt eget mående. Information om egenvård, rökning och blodfetter kan inhämtas 

som kan förbättra ens situation och minska risken för progress och dödlighet i sin 

hjärtsjukdom (Hjärt-Lungfonden, 2012). Samtidigt kan nackdelar vara att sådan 

information som inte är relevant för operationen och som kan verka direkt 

skrämmande öka eventuell oro inför operation vilket är negativt för det postoperativa 

vårdförloppet (Williams, Alexander, Morin, Langlois, Noiseux, Perrault, Smolderen, 

Arnold, Eisenberg, Pilote, Monette, Bergman, Smith & Afilalo, 2013). 

 

I bilaga 3 tabell 4 presenteras att två kvinnor och fem män sökte information på egen 

hand. Funderingar om varför fler män än kvinnor sökte information på egen hand kan 

vara att kvinnor är bättre på att ställa frågor på plats och att män uppskattar mer att 

söka information själv men det bör noteras att detta enbart är spekulationer. Det fanns 

ingen signifikant skillnad i ålder mellan de som sökte egen information och inte 

gjorde det. Medelåldern för dem som sökte var 64,7 år vilket är nära det medeltal som 

gäller för alla studiedeltagarna, 64,9 år. Att det är deltagarna som var runt 

medelåldern som sökte mest information på egen hand kan vara att de upplevde en 

större oro inför operation i och med att de är äldre. Det kan antas att yngre har 

förhållandevis bättre återhämtningsmöjligheter än äldre. Att de äldsta deltagarna inte 

sökte egen information kan bero på att stor del av informationen finns på internet och 

de äldre använder inte internet i samma utsträckning som yngre. Återigen finns det 

ingen statistisk fakta bakom påståenden utan endast funderingar om varför det ser ut 

som det gör. Dessutom kan det bero på slumpen att svarsmönstret ser ut som den gör 

då deltagandet var litet. 

 

Eftersom knappa hälften av deltagarna sökte information på egen hand kan det vara 
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lämpligt att använda sig mer av skriftlig information som komplement till det 

muntliga inskrivningssamtalet (Akademiska sjukhuset, 2012). Precis som 

Socialstyrelsen framstället i sin broschyr “Min vård till säkrare vård” är skriftlig 

information av stor betydelse (Socialstyrelsen, 2011). Ibland uppfattar man inte allt 

som sägs och ibland glömmer man bort informationen. Då så pass många av 

deltagarna vill ha ytterligare information kan det vara lämpligt för avdelningen att ge 

ut nya broschyrer i samband med samtalet eller ge tips på relevanta sidor att söka på. 

Som sjuksköterska kan man dessutom gå förbi och prata med patienten några timmar 

eller en dag efter informationssamtalet för att se om några frågor har dykt upp eller 

om någonting är oklart.  

 

Två av femton patienter ansåg sig inte ha fått information om egenvård mot 

postoperativa komplikationer. Dessa två fick inga postoperativa komplikationer. Detta 

kan bero på att personalen varit angelägen att påminna om viktiga interventioner trots 

att detta inte uppfattats som information. Fyra patienter hade haft en postoperativ 

komplikation, alla ansåg sig ha fått information. Två var kvinnor och två var män och 

enligt analyser fanns inget signifikant samband mellan upplevd erhållen information 

och postoperativ komplikation mellan män och kvinnor.  

 

En tanke värd att lyfta är att dryga 26 procent har ådragit sig en postoperativ 

komplikation. Omfattningen av komplikationen framgår inte vilket vore intressant 

men det är inte relevant för studien. En större studie skulle vara intressant att göra då 

postoperativa komplikationer är kostnadssamt samt förlänger vårdtiden (Guo, East & 

Arthur, 2011; Arthur et al., 2000) och därmed bör ligga i forskningens intresse att 

lokalisera vilka postoperativa komplikationer som har vilken frekvens. Dock hade det 

varit intressant för studien att se huruvida upplevelse av bristande information inom 

specifika områden, exempelvis djupandas, påverkar utfallet av lunginflammation som 

postoperativ komplikation. Trots att den goda generella upplevelsen av tillräcklig 

information upplevde alla 15 svarande bristande information inom ett eller flera 

specifika områden. Dessutom kan det vara relevant statistik för avdelningen att ta del 

av.   

 

Till skillnad från tidigare studier, som visar på att ökad information ger i mindre 

utsträckning postoperativa komplikationer (Zhang, Jiang, Yin, Chen, Ma, & Wang, 
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2012), kan denna studie inte styrka detta. Den mest troliga anledningen till detta är det 

ringa underlag den här studien har då endast 15 svar erhölls. Risken att slumpen har 

spelat en stor roll finns.  

 

I bilaga 3 tabell 5 presenteras deskriptiv statistik över vilka patienter som drabbades 

av en postoperativ komplikation. I bilaga 3 tabell 4 kan ses vilka patienter som sökte 

information på egen hand. Genom att titta på svarsenkätsnummrena kan vi jämföra 

tabellerna och se att två av de som drabbats av en postoperativ komplikation har sökt 

information på egen hand och två patienter har inte gjort det. Man kan också se att 

patienten som inte tyckte att han fick tillräckligt med information heller inte sökt 

någon information själv. Som analysen visar fanns det inget samband mellan upplevd 

erhållen information och utfall av postoperativ komplikation, inte heller i fall då 

patienterna själva har sökt information.  

 

Metoddiskussion 
 

Enligt Polit och Beck(2013) så är en deskriptiv komparativ tvärsnittsstudie en lämplig 

metod om man vill undersöka och jämföra grupper under en viss tid. Designen valdes 

för att nå ut till så många patienter som möjligt under en begränsad tid och undersöka 

om rutinerna angående preoperativ information på avdelningen var tillräcklig. 

Avdelningen önskade att studien skulle utföras självständigt på grund av personalens 

höga arbetsbelastning och därför var en postenkät lämplig, vilket visade sig vara 

positivt eftersom att författarna hade egen kontroll över sitt urval och hade full 

kontroll över inklusions- och exklusionskriterier, samt att inga enkäter riskerades 

glömmas bort att delas ut eller samlas in. Eventuellt hade ett större underlag för 

patienternas personliga upplevelser av personalen och informationen som gavs på 

avdelningen gynnats av en kvalitativ studie men frågeställningarna bedömdes kunna 

besvaras genom en kvantitativ postenkät samt att studien syftade på att undersöka 

effekt snarare än upplevelser. 

 

Fråga 10 i enkäten är en fråga som valdes att ha med för att ge feedback till 

avdelningen, det kan vara intressant med personliga upplevelser för avdelningens 

arbete men denna studie har valt att basera sina slutsatser på kvantitativ data. En del 
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patienter skrev kommentarer och detta kommer att sammanställas och framföras 

anonymt till avdelningen. 

 

Studien är väl beskriven och kan lätt replikeras. På grund av studiens ringa underlag 

kan resultatet bli annorlunda i en liknande studie då slumpen kan ha spelat en roll vid 

studiens resultat. Det gör att resultatet inte ger en fullständig reliabilitet och 

verifierbarhet. Trots litet urval är resultatet viktig data och kan användas som 

underlag och inspiration till större studier. 

 

Med tanke på att patienter endast söktes från en avdelning, där samma information har 

getts ut till alla patienter, är resultatet inte generaliserbart till andra avdelningar där 

andra rutiner för preoperativ information finns. Dock fungerar det bra som 

utvärdering av den avdelning som studien utförts på. Generaliserbarhet är således stor 

för just denna avdelning men mindre för andra avdelningar. Eftersom 

verksamhetschef, avdelningschef och examinator har granskat enkäten har enkätens 

face validitet säkrats. Av samma skäl hävdas att enkäten har en innehållsvaliditet. 

 

Studien hade ett litet externt bortfall då 19 enkäter skickades ut och 15 svarade. Det 

interna bortfallet var lågt förutom en man som inte uppgav sin ålder. Eventuellt kunde 

ett ännu mindre bortfall uppnåtts om ett påminnelsebrev skickats ut men med den 

goda svarsfrekvensen samt exklusionskriteriet att patienten inte skulle varit hemma i 

mer än tre veckor från utskrivningsdatumet i beaktande beslutades det att detta inte 

var nödvändigt. Det fanns en stor spridning i ålder bland deltagarna i studien. Både 

män och kvinnor var representerade i olika åldrar och inga skillnader mellan män och 

kvinnor i ålder kunde konstateras. Majoriteten av deltagarna var över medelåldern, 55 

år. Sex av dessa var män vilket styrker WHO:s rapport om att ålder och manligt kön i 

större utsträckning drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar (2011).  

 

Bias kan uppstå vid missförstånd av enkätfrågor och om tid hade funnits hade en 

validitet av enkäten genomförts. Ett exempel på bias som kan ha uppstått är att 

patienten inte hade kunskap om postoperativa komplikationer. I informationsbrevet 

nämndes: förstoppning, lunginflammation, sårinfektion och propp i exempelvis benet. 

Det finns dock fler komplikationer som kan uppstå men det faktum att dessa inte 

nämndes ställer höga krav på patienten. En åtgärd mot det var att lämna 
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telefonnummer till författarna om frågor angående enkäten. Ingen patient tog kontakt 

vilket tolkades som att inga större problem med att fylla in enkäten uppstod. 

 

En fördel med att ha en postenkät var att patienten kände större trygghet att fylla i 

sanningsenligt istället för om enkätstudien skulle ha utförts på avdelningen. En annan 

positiv aspekt på det hela var att ingen tid av personalen togs i anspråk samt att enkät 

och informationsbrev utformades så att det inte skulle ta någon större tid att besvara. 

Nackdelar med att använda sig av en postenkät var att studien började med 

granskning av journal för att ta ut lämpliga deltagare och därefter ta deras 

kontaktuppgifter för vidare kontakt med deltagaren. Det kan kännas etiskt inkorrekt 

att söka i någons journal. Dock hade tillstånd uträttats av verksamhetschef som 

godkände tillvägagångssättet. Enkäterna var kodade vilket medförde att de svarande 

inte var anonyma vid sitt deltagande. Däremot framgick det i informationsbrevet att 

det var frivilligt att delta samt att alla uppgifter skulle behandlas konfidentiellt. Vid 

eventuella frågor rörande enkäten fanns telefonnummer att ringa vilket i så fall skulle 

kräva en aktiv handling av patienterna. Ett telefonsamtal kan upplevas som en 

identitetsbevisning, även om man bara behöver uppge att man är deltagande i studien, 

vilket kan påverka utfallet av antalet inkomna telefonsamtal under insamlingstiden. 

Förutom nackdelar med patientens upplevelse av en postenkät tillkom dessutom extra 

kostnader för kuvert och frimärken som inte skulle tillkomma om enkäten fylldes i på 

avdelningen.   

 

Insamlingen av data gjordes under sommaren samt första halvan av hösten. Under 

sommaren minskade antalet planerade operationer på grund av personalminskning. 

Det gjorde att vi inte fick lika stort urval som om hela insamlingen hade skett under 

tid då det var full bemanning. Det påverkade studiedeltagandets mängd men om det 

skulle påverka resultatens signifikans kan inte kommenteras. En större studie måste i 

så fall göras.  

 

Det manliga deltagandet var högre än det kvinnliga, nio män och sex kvinnor. Det är 

viktigt att tänka på vid reflektioner som rör jämförelser mellan könen som inte påvisas 

genom statistiska analyser. Exempel på detta är skillnad vid given information om 

tidig mobilisering mellan könen. Sex män upplevde att de fick informationen, fyra 

kvinnor upplevde samma sak. Procentuellt sett var det dock 66,7 % män och 66,7 % 
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kvinnor som upplevde att de fått information om tidig mobilisering.  

 

I inklusionskriterierna framgår att patienten ska ha genomgått en hjärtoperation samt 

vara bosatt i Uppsala län. Det framgår inte om hjärtoperationen var elektiv eller akut. 

Förutsättningarna för den preoperativa informationen ser olika ut om operationen var 

planerad eller inte. Det kan därför ses som en svaghet i studien som skulle behövas 

tänkas över vid en ny studie. För lämplighets skulle det vara smidigt att låta ett 

ytterligare inklusionskriterie vara elektiva operationer.  

 

Slutsats 
 

Fjorton av 15 deltagare ansåg att de fått tillräcklig information om postoperativa 

komplikationer och vad man själv kan göra för att förebygga dessa men trots det 

drabbades fyra deltagare av en postoperativ komplikation. Sju av femton deltagare 

sökte information på egen hand och medelåldern var 64,7 år. Inget signifikant resultat 

uppmättes i någon av analyserna. Troligen skulle studien gynnas av ett större antal 

deltagare. Denna studie kan dock ligga som underlag för vidare undersökningar och 

studier. 
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BILAGA 1. Enkät  
 

1. Kön: 
□ Kvinna 
□ Man  

2. Födelseår: 
 
3. Fick du någon information av vårdgivaren om postoperativa komplikationer?  

□ Ja   
□ Nej 

 
4. Anser du att du fick tillräckligt med information om eventuella postoperativa 
komplikationer? 

□ Ja 
□ Nej 

 
5.  Fick du någon information om vad man själv kan göra för att förebygga 
postoperativa komplikationer? 

□ Ja   
□ Ja, men jag var för orolig för att ta in vad de sa 
□ Ja, men jag glömmer lätt 
□ Nej 

 
6. Vilken information fick du i så fall? (flera alternativ) 

□ Tidig mobilisering (ex sitta i fåtölj till måltid) 
□ Blåsa i PEP-pipa 
□ Djupandas 
□ Vara tillräckligt smärtlindrad 
□ Tillräcklig vätske- och näringstillförsel 
□ Följa rörelserestriktioner som man lärt sig av sjukgymnasten 
     Annat:.............................................................................. 

 
7. Vad gjorde du för att undvika en eventuell postoperativ komplikation? (flera 
alternativ) 

□ Tidig mobilisering (ex sitta i fåtölj till måltid) 
□ Blåsa i PEP-pipa 
□ Djupandas 
□ Vara tillräckligt smärtlindrad 
□ Tillräcklig vätske- och näringstillförsel 
□ Följa rörelserestriktioner som man lärt sig av sjukgymnasten 
     Annat:.............................................................................. 

 
 
8. Har du haft någon postoperativ komplikation vid detta vårdtillfälle?  

□ Ja    
□ Nej   

 
9. Sökte du information på egen hand för att du tyckte att informationen du fick på 
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avdelningen var otillräcklig, hur? (flera alternativ) 
□ Ja, sökte på internet 
□ Ja, läste relevant litteratur 
□ Ja, frågade vårdutbildad anhörig  
□ Ja, annat ……………………………………………………….. 
□ Nej, men har blivit opererad tidigare och har därmed kunskap sedan tidigare 
□ Nej 

 
10. Övriga tankar eller feedback om informationen som gavs: 
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BILAGA 2. Informationsbrev till patienten 
 

Hej, 

vi är två sjuksköterskestudenter som går termin sex vid Uppsala universitet. Detta 

brev skickas till dig för att vi just nu skriver vårt examensarbete. Din adress har vi fått 

från Thoraxkirurgiska avdelningen, 50D, på Akademiska sjukhuset, Uppsala, som vi 

samarbetar med under denna period. Vi tror att patienter som ska genomgå en 

hjärtoperation samt blivande sjuksköterskor kan ha nytta av denna studie. 

 

Vi ämnar undersöka avdelningens information angående postoperativa 

komplikationer till patienter som genomgår hjärtoperation, det vill säga 

komplikationer/besvär relaterade till den operationen du genomgått, som man kan få 

efter genomgången operation. Exempel på postoperativa komplikationer/besvär är 

förstoppning, lunginflammation, sårinfektion, propp i exempelvis benet. Det som 

undersöks genom denna studie är om informationen som ges och det sätt som den ges 

på är tillräcklig och tydlig, eller om den måste förbättras. Tydlig och lättförståelig 

information underlättar möjlighet att undvika risk för postoperativa komplikationer. 

 

Ditt deltagande i studien innefattar ifyllandet av ett frågeformulär med frågor om den 

information du fått före din hjärtoperation om postoperativa komplikationer/besvär. 

Tidsåtgång beräknas till ca 20 minuter. Deltagandet är frivilligt svaren behandlas 

konfidentiellt. Kuvert med adress och frimärke medföljer frågeformuläret och skickas 

tillbaks så fort som möjligt. Om du har frågor om studien är du välkommen att ringa 

eller skicka e-post till oss studenter (se kontaktuppgifter längst ner) och om du har 

frågor om postoperativa komplikationer är du välkommen att ringa avdelningen på: 

018 - 611 40 01. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Elin och Anna 

 

Elin Andersson, 0704-45 27 28, elin.andersson.1842@student.uu.se     

Anna Lång, 0768-83 91 58, anna_lang@live.se 


