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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Patienter på kirurgisk vårdavdelning uttrycker ett stort informationsbehov vid 

utskrivning och upplever att väsentlig information saknas. Enligt patientlagen har patienter 

rätt till individanpassad information och delaktighet i sin vård. Högt flöde av patienter på 

kirurgiska vårdavdelningar och förkortade vårdtider kan medföra att patienter behöver klara 

av många delar av sin egenvård i hemmet efter en operation 

Syfte: Att undersöka hur patienter som skrivits ut från kirurgisk vårdavdelning upplever att 

deras informationsbehov har tillgodosetts för att klara av den första tiden i hemmet. 

Metod: Kvalitativ intervjustudie med ett bekvämlighetsurval. Åtta patienter som vårdats på 

kirurgisk vårdavdelning inkluderades. Intervjuerna analyserades med systematisk 

textkondensering. 

Resultat: Det framkom tre teman som beskriver patienternas upplevelser av hur deras 

informationsbehov blev tillgodosett. Patienterna beskrev upplevelser av oro och rädsla på 

grund av bristande information om kroppens återhämtning efter kirurgi. En kunskapsbrist hos 

patienter efter utskrivning bidrog till upplevelser av osäkerhet kring egenvård. Anpassad 

information och möjlighet att ställa frågor ansågs vara viktigt. 

Slutsats: Trots att patienter på kirurgisk vårdavdelning upplever att de får välanpassad och 

användbar information inför hemgång är det inte tillräckligt för att de ska känna sig trygga i 

hemmet. Avsaknad av viktig information och kunskap skapade känslor av oro och rädsla. Det 

är viktigt att utforma utskrivningssamtalet med fokus på patientdelaktighet och patientens 

individuella behov. Här finns ett område för specialistsjuksköterskan inom kirurgisk vård med 

sin kompetens att förbättra. 

 

Nyckelord: patientdelaktighet, kirurgisk vård, omvårdnad, intervju, informationsbehov 

 

  



 

ABSTRACT 
Background: Patients treated in surgical wards require self-care information at discharge. 

They demand information that suits their needs and express a lack of essential information. 

Swedish regulation states that patients have the right to get individualized information and to 

be able to participate in their care. Due to the large volume of patients in surgical wards and 

shortened length of stay, patients may be required to handle more aspects of self-care at home.  

Aim: The aim is to understand how surgical patients feel their information needs have been 

met, in order for them to confidently take care of themselves after discharge. 

Method: Qualitative interview study with a convenience sample of eight patients treated in 

surgical wards, analyzed using systematic text condensation. 

Findings: Three themes emerged which explained how patients felt their information needs 

were met. Patients describe a sense of anxiety and fear at home due to lack of information 

concerning recovery after surgery. A lack of knowledge after discharge led to insecurities 

related to self-care. Adapted information and possibilities to ask questions were perceived as 

important. 

Conclusion: Patients treated in surgical wards perceive discharge information as well-adapted 

and useful. However, it is perceived as not being extensive enough. A lack of essential 

information, coupled with a lack of knowledge led to feelings of anxiety and fear. With these 

results in mind, it is important to individualize the information given to patients at discharge, 

and to improve the patient participation during this process. This is an area that registered 

nurses, specialized in surgical care, have potential to improve. 
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BAKGRUND 
I Sverige har antalet vårdplatser det senaste decenniet minskat samtidigt som andelen äldre 

ökat vilket har lett till att vårdtiderna har kortats ned (Nordström, Gustafson, Michelsson & 

Nordström, 2015) och det har observerats att vårdplatsbrist ökar trycket på att skriva hem 

patienter tidigare för att frigöra nya platser (Dyrstad, Laugaland & Storm, 2014). Dagens 

arbetsklimat på en kirurgisk vårdavdelning gör att personalen måste prioritera sina många 

uppgifter. Det som oftast prioriteras bort enligt personalen är tiden med patienterna. 

Prioriteringarna sker mellan olika patienter, men också mellan patienter och administrativt 

arbete (Yngman-Uhlin, Klingvall, Wilhelmsson & Jangland, 2015). Tidsbrist hos personal är 

även något som patienter upplever. Detta i kombination med en obekant miljö och brist på 

kontinuitet leder till att patienter inte efterfrågar information de tycker sig behöva inför 

utskrivning (Henderson & Zernike, 2001). Patientdelaktighet och information är två områden 

där Sverige jämfört med andra länder ligger sämre till utifrån patientundersökningar. Endast 

hälften av de inneliggande patienterna får skriftlig information inför hemgång och detta 

placerar Sverige sist bland de tio länder som undersökts (Myndigheten för vård- och 

omsorgsanalys [Vårdanalys], 2016).  

 

Patienter som genomgår kirurgi uttrycker ett stort informationsbehov inför hemgång. De anser 

att informationen bör vara individanpassad och riktad mot deras specifika behov (Boughton & 

Halliday 2009; Lithner et al., 2012; Lithner, Klefsgard, Johansson & Andersson, 2015; 

McMurray, Johnson, Wallis, Patterson & Griffiths, 2007; Yiu, Chien, Lui & Qin, 2010). 

Patienter uttrycker att de ej erhåller tillräckligt med information för att kunna känna sig trygga 

när de kommer hem (Boughton & Halliday 2009; Henderson & Zernike, 2001; Lithner et al., 

2012; Lithner et al., 2015; McMurray et al., 2007; Yiu et al., 2010). Det framkommer att 

kvinnor och de som har fler grundsjukdomar före en operation har ett större 

informationsbehov (Lithner et al., 2012). Information angående psykiskt välmående tas inte 

upp och är något som patienter saknar (Yiu et al., 2010) samt att patienter upplever att de får 

inkonsekvent och varierande information under vårdförloppet som bidrar till otrygghet inför 

hemgång (Henderson & Zernike, 2001; McMurray et al., 2007; Yiu et al., 2010). Det finns 

stor variation i utskrivningsprocessen kring vilken information som lämnas och tid som 

patienten får med läkare (Dyrstad et al., 2014). Patienter behöver ibland efterfråga 

information. De upplever att informationen är kortfattad och om information behöver 
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förtydligas vänder sig patienterna ofta till sjuksköterskor då de upplevs som mer tillgängliga 

än läkare (Henderson & Philips, 1996).  

 

Patienter som vårdats på kirurgisk vårdavdelning uppger att de vill ha information om det 

förväntade förloppet efter en operation samt om hur lång tid det tar tills de kan återgå till 

normala aktiviteter. De vill även veta hur sårvård, suturtagning och kosthållning ska skötas 

samt hur den fysiska förmågan kan förbättras genom träning. Även hur tarmfunktion och vikt 

kan påverkas efter kirurgi anser patienter är viktig information (Lithner et al., 2015). Efter 

utskrivning kan patienter behöva förlita sig på råd och stöd från andra källor. Detta relaterat 

till specifika åtgärder som sår- och dränagevård men också mer generella åtgärder som 

personlig hygien och kost. Generellt känner patienter att om de får mer information om hur de 

ska gå tillväga med sin egenvård och vad de ska vara uppmärksamma på skulle de känna sig 

mindre oroliga. Även om hemmamiljön bidrar till positiva aspekter som ökad självständighet 

och kontroll överskuggas detta av obehagskänslor och oro att inte veta vad de ska göra om 

komplikationer uppstår (Boughton & Halliday, 2009). De vanligaste patienter som genomgått 

kirurgi oroar sig för inför utskrivning är smärthantering, mobilisering och att upptäcka 

postoperativa komplikationer (Sibbern et al., 2016). Även om patienter uppger att de känner 

sig välinformerade kommer det fram att det rör sig om det kirurgiska ingreppet och inte om 

hur de hanterar dagliga aktiviteter samt egenvård. Patienter får ofta råd att ta kontakt med 

vården om det uppstår något, men får inte information om vad de ska vara uppmärksamma på 

(Henderson & Philips, 1996). 

 

Enligt patientlagen (SFS, 2014:821) framgår det att information ska anpassas efter patientens 

individuella förutsättningar. Informationsgivaren ska i största möjligaste mån se till att 

informationen blir förstådd och patienter har rätt till skriftlig information om de så önskar. 

Vidare står det att patienter ska göras delaktiga i hälso- och sjukvården genom att vården ska 

utformas i samråd med patienten. Egenvård ska utgå från patientens önskemål och 

individuella förutsättningar. Som specialistsjuksköterska i kirurgisk vård ingår det i 

kompetensbeskrivningen (Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård 

[NFSK], 2014) att bedriva en säker vård för patienten. Vården ska även vara personcentrerad 

samt på patientens villkor. Det är viktigt med en fungerande relation mellan sjuksköterska och 

patient. Specialistsjuksköterskan ska kunna identifiera patienters behov av information och 

skapa miljöer, material samt rutiner för lärande.  
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Teoretisk utgångspunkt 

Disciplinen omvårdnad började historiskt sett med att ett flertal teorier försökte besvara 

frågan om hur omvårdnad skulle definieras. Därefter har disciplinen omvårdnad ytterligare 

förtydligats med bland annat begreppsutveckling som ett steg i processen. Idag finns ett flertal 

begrepp som används inom disciplinen för omvårdnad. Begreppsanalys är en strategi för 

vidareutveckling av begrepp. Detta innebär en analys av begrepp som har introducerats i 

litteraturen och definierats men behöver utvecklas ytterligare för att lyftas till en högre nivå. 

Begrepp kan analyseras när de är etablerade och relationen till disciplinen omvårdnad är 

förtydligad och detta kan göras enligt olika traditioner (Meleis, 2007). 
 

I examensarbetet har begreppet patientdelaktighet använts som teoretisk utgångspunkt. 

Information är en del av att göra patienten delaktig och patienter har enligt svensk lag (SFS, 

2014:821) rätt till både information om och delaktighet i sin vård. Även 

kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård påtalar vikten av att 

göra patienten delaktig i sin vård (NFSK, 2014). Begreppet har studerats och definierats på 

likartat sätt av flera (Sahlsten, Larsson, Sjöström, & Plos, 2008; Castro, Van Regenmortel, 

Vanhaecht, Sermeus, & Van Hecke, 2016; Eldh, Ekman, & Ehnfors, 2010).  

 

Sahlsten et al. (2008) har utför en begreppsanalys av begreppet patientdelaktighet och 

definierat fyra beståndsdelar som beskrivs nedan. 

• En etablerad relation mellan sjuksköterska och patient 

Relationen är det som framstår som mest nödvändigt utifrån begreppets definitioner 

och användningsområden. Delaktighet är förenat med en ömsesidig, förtroendefull och 

respektfull relation. 

• Omfördelning av makt/kontroll från sjuksköterska till patient 

Nivån av kontroll som sjuksköterskan besitter påverkar graden av patientens 

delaktighet. Delaktighet är förenat med jämställdhet, förhandling och ansvar. 

Egenvård och andra aktiviteter som patienten kan hantera själv tilldelas med ett 

följande ansvar och sjuksköterskan blir en stödjande handledare. 

• Delad information och kunskap 

Delaktighet behöver ett meningsfullt informations-  och kunskapsutbyte mellan 

sjuksköterska och patient. Detta omfattar att samla in patientens åsikter, förväntningar 

samt erfarenheter och individuellt anpassa information och kunskap som utbyts. 



 9 

• Ömsesidigt deltagande i intellektuella och/eller fysiska aktiviteter 

Delaktighet kräver aktivering av både sjuksköterska och patient genom alla aspekter 

av omvårdnadsprocessen. Inbjudan, uppmuntran och stöd är nödvändigt. Patientens 

villighet är associerad med ett antal faktorer, till exempel förmåga, hälsostatus, attityd 

och tillit. 

 

Vidare beskriver Sahlsten et al. (2008) att graden av delaktighet beror av interna och externa 

faktorer. De interna faktorerna är de erfarenheter och egenskaper patienten besitter och de 

externa faktorerna beror på de som vårdar patienten, exempelvis vilket språk de använder, hur 

de anpassar information och om de öppnar upp för frågor.  

 

Patientdelaktighet beskrivs även som en dialog mellan vårdgivare och patient som utgår från 

patientens önskemål, kunskap och erfarenheter samt professionell expertis. Patientdelaktighet 

karaktäriseras av en process att involvera patienter i olika beslutsnivåer som påverkar deras 

liv och hälsa. Delaktighet i beslut förstås som att delta i beslut som påverkar patientens 

tillstånd och även beslut i mer strategiska nivåer som vårdutveckling. I hela 

deltagandeprocessen kräver delaktighet aktivt deltagande av både vårdgivare och patienter. I 

litteratur uttrycks vikten av ett partnerskap mellan vårdgivare samt patient för att nå 

delaktighet och patientens roll som specialist måste respekteras (Castro et al., 2016). 

Delaktighet skapas genom ett partnerskap mellan vårdgivare och patient där kunskap och 

erfarenheter utbyts (Castro et al., 2016; Eldh et al., 2010).  

 

Eldh et al. (2010) har även beskrivit vad patienter anser vara patientdelaktighet och det mest 

frekventa svaret är att personalen lyssnar på dem. Andra faktorer som patienter anser bidra till 

delaktighet är att få berätta om symtom och problem och få dem förklarade för sig. Att få 

procedurer förklarade och att få veta vad som planeras, vem de kan kontakta och vad de kan 

göra för att må bättre. Betoningen ligger i att patienten betraktas som en individ och 

behandlas med respekt att kunna fatta egna beslut och få möjlighet att ställa frågor. 

Patientdelaktighet uppnås inte genom standardiserad information, utan genom att anpassa 

information efter individuella behov (Eldh et al., 2010).  
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Problemformulering 

Det framkommer från flera studier att patienter saknar information vid utskrivning från 

sjukhus. Det har även visat sig att patienter eftersöker mer individanpassad information. 

Enligt svensk lag har patienter rätt till individanpassad information och delaktighet i sin vård 

(SFS, 2014:821). Med tanke på effektiviseringen av vården och förkortade vårdtider kan detta 

medföra att patienter behöver klara av mer i hemmet efter en operation idag jämfört med 

tidigare. Vilket i sin tur medför att det nu bör vara ännu viktigare att patienter får den 

information och utbildning de behöver för att kunna ta han om sig själva och återhämta sig 

efter sin sjukhusvistelse. Studierna i bakgrunden är både kvantitativa och kvalitativa, de är 

genomförda i olika länder och med olika patientgrupper. De belyser ett flertal 

problemområden och brister vid utskrivning av patienter till hemmet. Med detta som 

bakgrund ämnas att undersöka hur det ser ut i den egna verksamheten med förhoppning att 

resultatet ska kunna användas i förbättringsarbete kring rutiner, patientsäkerhet och 

delaktighet vid utskrivning av patienter på kirurgisk vårdavdelning. 

 

Syfte 

Att undersöka hur patienter som skrivits ut från kirurgisk vårdavdelning upplever att deras 

informationsbehov har tillgodosetts för att klara av den första tiden i hemmet. 

 

METOD 
Design 

En kvalitativ deskriptiv studiedesign baserad på individuella intervjuer användes. Kvalitativ 

design är användbar när forskaren vill beskriva levda erfarenheter som inte kan fångas upp 

med kvantitativ forskning (Henricson & Bilhult, 2012; SBU, 2014) vilket svarade bra mot 

studiens syfte.  

 

Urval 

I studien användes ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval ansågs lämpligt för att 

erhålla data som svarade mot syftet under de veckor som datainsamlingen pågick. 

Bekvämlighetsurval kan användas när urvalet ej är tillräckligt stort för att utföra ett strategiskt 

urval och forskaren behöver lättillgängliga informanter (SBU, 2014). Intervjuer genomfördes 
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till dess att mättnad var uppnådd, det vill säga när ingen ny kunskap kunde anskaffas genom 

ytterligare datainsamling (SBU, 2014).  

 

Fjorton patienter som genomgått kirurgi tillfrågades om deltagande i studien varav tio deltog. 

Två av dessa var provintervjuer som ej inkluderades i analysen. Urvalet beskrivs i Tabell 1. 

Patienterna inkluderades från två kirurgiska vårdavdelningar på ett universitetssjukhus i 

Sverige.  

 
Tabell 1: Demografiska egenskaper 

Antal informanter 8 
Kön 
Män 
Kvinnor 

 
4 
4 

Ålder 
Medel 
Intervall 

 
54 år  
23–73 år 

Vårdtid 
Medellängd 
Intervall 

 
5 dygn 
1–13 dygn 

Har varit inlagd på sjukhus tidigare  
Ja 
Nej 

 
6 
2 

Typ av kirurgi  
Nedläggning av ileostomi 
Adrenalektomi  
Appendektomi 
Kirurgisk åtgärd av ileus 
Kirurgisk åtgärd av hiatusbråck 
Hemikolektomi med stomiuppläggning 
Njurtransplantation 

 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

Inklusionskriterier 

Endast patienter bosatta inom det län där sjukhuset låg inkluderades. Detta för att 

reseavståndet vid genomförandet av intervjuerna skulle vara rimligt. Ytterligare kriterier för 

inkludering var att patienten fyllt 18 år, talade svenska, erhållit kirurgisk vård, skrivits ut till 

hemmet och hade förmåga att lämna informerat samtycke till studien. 
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Kontext 

Studien genomfördes på två kirurgiska vårdavdelningar på ett universitetssjukhus i Sverige. 

Kirurgavdelningarna hade vid tiden för datainsamlingen både planerad och akut kirurgi, varav 

cirka 80 % var planerad. Vid planerad kirurgi skrevs patienten in i förväg och återkom sedan 

på operationsdagens morgon. Avdelningarna hade 12 respektive 20 vårdplatser och var i regel 

alltid fullbelagda. När patienten skrevs ut, vilket gjordes dagligen, var sängplatsen i regel 

redan bokad för nästa patient. De patienter som vårdades på avdelningarna hade till största del 

genomgått olika typer av bukkirurgi. De rutiner som avdelningarna hade för utskrivning var 

samtal med läkare och kompletterande information från sjuksköterska. Patienten kunde få 

skriftlig information i form av en broschyr tillsammans med muntlig information och 

instruktioner till egenvård. Omfattningen av information varierade och det fanns ingen tydlig 

rutin för hur sjuksköterskan utförde sitt utskrivningssamtal. Under tiden för datainsamling 

fanns ingen specialistsjuksköterska med patientkontakt i tjänst på avdelningarna. En av 

avdelningarna hade en avancerad specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård. Båda 

avdelningarna har haft hög personalomsättning av sjuksköterskor. När studien genomfördes 

hade majoriteten av de anställda sjuksköterskorna på avdelningarna mindre än ett års 

arbetserfarenhet som legitimerad sjuksköterska. 

 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in genom intervjuer som till största del bestod av öppna frågor utifrån en 

intervjuguide. Guiden utformades i samråd med handledare och innehöll frågor kopplade till 

syftet. Den innehöll även stödord och följdfrågor som kunde användas i syfte att erhålla mer 

utvecklande svar från patienterna (Danielson, 2012). Först genomfördes en provintervju var 

som sedan diskuterades tillsammans med handledare. Efter provintervjuerna redigerades 

intervjuguiden (Figur 1). Detta på grund av att frågorna ej var tillräckligt specifika för att få 

svar på syftet. Guiden kompletterades även med ytterligare några frågor för att få tydligare 

koppling till syftet. Under utvecklingen av intervjuguidens frågor användes den teoretiska 

utgångspunkten som stöd. Intervjuerna genomfördes i patienternas hem. 
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Figur 1: Intervjuguide 

 

Tillvägagångssätt 

Efter godkännande av projektplan söktes tillstånd från verksamhetschefen att genomföra 

studien vid de aktuella avdelningarna, godkännande lämnades i februari 2017. Därefter 

genomfördes provintervjuerna och justeringar av intervjuguiden i samråd med handledare. 

Under perioden för datainsamling kontaktades avdelningarna där studien genomfördes 

regelbundet för att kontrollera om det fanns patienter att inkludera. De patienter som svarade 

mot inklusionskriterierna tillfrågades på avdelningen innan de skrevs ut. De fick både muntlig 

och skriftlig information (Bilaga 1) om studien och samtidigt inhämtades skriftligt samtycke 

(Bilaga 2). De patienter som valde att delta i studien fick lämna kontaktuppgifter och 

kontaktades sedan för inbokning av intervjun som genomfördes tre till sju dagar efter att 

patienten blivit utskriven från sjukhus. Detta för att de skulle hinna få en uppfattning om de 

erhållit den information de behövde för att klara sig i hemmet. Patienterna fick själva 

bestämma plats för intervjun. De rekommenderades dock att välja en avskild och lugn plats 

för att få en avslappnad och trygg intervjumiljö. Alla intervjuer genomfördes i patienternas 
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hem. Medellängden på intervjuerna var 21 minuter (15–33 minuter). Två patienter hade 

påträffats inför planerad kirurgi, men ingen patient inkluderades som påträffats under dess 

vårdtid. Efter varje intervjutillfälle transkriberades intervjuerna ordagrant. Under tiden 

datainsamlingen pågick lästes textmaterialet kontinuerligt igenom för att erhålla en 

uppfattning om när mättnad uppnåtts. Efter sex intervjuer påbörjades en provanalys som 

diskuterades med handledaren. Vid denna analys hade gemensamma nämnare i texterna 

hittats och preliminära teman diskuterats. Det genomfördes ytterligare två intervjuer för att 

säkerställa att ingen ny kunskap kunde inhämtas. Därefter påbörjades analysen enligt 

Malteruds (2009; 2012) systematiska textkondensering.  

 

Bearbetning/analys 

När intervjuerna var transkriberade utfördes analys enligt Malteruds (2009; 2012) 

systematiska textkondensering. Malteruds systematiska textkondensering utgår från Amedeo 

Giorgis psykologiska fenomenologiska metod. 

 

Systematisk textkondensering ämnar ge exempel av personers upplevelser med deras egna ord 

utan att försöka tyda underliggande meningar och är en metod där även ett begränsat antal 

studiedeltagare ger tillräckligt med data för analys (Malterud, 2012). 

 

Analys enligt systematisk textkondensering består av fyra steg (Malterud, 2009; 2012) och 

utfördes enligt beskrivningen nedan: 

1. Helhetsintryck – från kaos till tematisering. Textmaterialet lästes enskilt igenom flera 

gånger för att få en överblick av helheten. Detta steg påbörjades innan 

datainsamlingen var avslutad. När detta var klart diskuterades gemensamt vilka 

preliminära teman som framkom, totalt identifierades sju preliminära teman. Fyra till 

åtta teman brukar uppstå enligt Malteruds erfarenhet (Malterud, 2009; 2012). 

2. Meningsbärande enheter – från teman till koder. Materialet lästes systematiskt igenom 

mening för mening för att identifiera meningsbärande enheter som innehöll någon 

information knutet till syftet. Meningsenheterna var delar av den hela texten. Enligt 

Malterud (2009; 2012) kan de vara långa eller korta och behöver inte vara begränsade 

till enskilda meningar. De meningsbärande enheterna identifierades med de 

preliminära temana i bakhuvudet och började även att systematiseras. Detta kallas för 

kodning, vilket innebär att meningsenheterna märktes med en kod för att samla ihop 
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textbitar som hade något gemensamt (Malterud, 2009; 2012). Detta genomfördes med 

hjälp av en tabell för att erhålla en bra översikt om hur de olika patienterna bidrog till 

de olika kodgrupperna. Kodgrupperna hade till en början samma namn som de 

preliminära temana. Det upptäcktes under denna fas att vissa av kodgrupperna 

egentligen beskrev liknande fenomen och de slogs ihop till en gemensam kodgrupp. I 

slutet av detta steg fanns fem kodgrupper kvar.  

3. Kondensering – från kod till innebörd. I detta steg av analysen kondenserades de 

meningsbärande enheterna från steg två för att få fram innebörden. Om det i någon 

kodgrupp fanns sparsamt med information övervägdes det om kodgruppen egentligen 

hörde hemma under en annan kod eller om de inte räknades som meningsbärande 

enheter. Därefter sorterades materialet i varje kodgrupp till olika subgrupper om det 

tycktes belysa olika aspekter av kodgruppen. Sorteringen resulterade i tre återstående 

kodgrupper med tillhörande subgrupper. Sist i detta steg omformades 

meningsenheterna under varje subgrupp till konstgjorda citat. De konstgjorda citaten 

sammanfattade vad som sagts av patienterna och deras egna ord användes i så stor 

utsträckning som möjligt. Riktiga citat valdes ut för att belysa innebörden. 

4. Sammanfattning – från kondensering till beskrivningar och begrepp. I det fjärde och 

sista steget av analysen sammanfattades den kunskap som framkommit från varje 

kodgrupp och dess subgrupper. En innehållsbeskrivning gjordes för varje kodgrupp 

utifrån det kondenserade materialet och de citat som valts ut. Enligt Malterud (2009; 

2012) det är viktigt att beskrivningen är lojal mot informanterna. När 

innehållsbeskrivningarna var sammanfattade hämtades citat från de meningsbärande 

enheterna som illustrerade det som nämnts i texten. Därefter gavs 

innehållsbeskrivningarna rubriker som sammanfattade vad de handlade om och detta 

blev det färdiga resultatet av analysen, alltså de färdiga temana. Till sist lästes hela 

materialet igenom ytterligare en gång för att säkerställa att det som framkommit 

stämde överens med det patienterna delgivit.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Godkännande att genomföra studien inhämtades från verksamhetschefen efter att 

avdelningscheferna lämnat muntligt samtycke till studien. Skriftligt samtycke från 

studiedeltagarna inhämtades av de ansvariga för studien i enlighet med lagen om etikprövning 

av forskning som avser människor (SFS, 2003:460). Enligt denna ska studiedeltagaren få 
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information om syftet med studien, metod, vem som är ansvarig för studien, vad det innebär 

för deltagaren att vara med i studien, frivilligt deltagande samt rätten att när som helst dra 

tillbaka sitt deltagande (SFS, 2003:460). Enligt CODEX (2016) regler och riktlinjer för 

forskning bör de tilltänkta studiedeltagarna få information både skriftligt och muntligt på ett 

språk som de förstår innan samtycke inhämtas samt att de ska informeras om hur 

personuppgifter hanteras. Detta har respekterats i studien. Alla personuppgifter har hanterats 

konfidentiellt och samtycken, ljudupptagningar samt transkriberat material har förvarats 

åtkomligt enbart för de ansvariga för studien på deras personliga datorer som är 

lösenordskyddade. De utskrifter som funnits har när de inte använt förvarats inlåsta. Allt 

material destrueras när studien examinerats.  

 

RESULTAT 
Patienterna beskrev hur de upplevde att deras informationsbehov hade tillgodosetts för att 

klara av den första tiden i hemmet. De beskrev olika aspekter av information som var 

användbar och vad som saknades för att de skulle klara av att ta hand om sig själva efter 

hemkomst från kirurgisk vårdavdelning. I analysen framkom tre teman (Tabell 2) som 

presenteras i löpande text med citat från informanterna. 

 
Tabell 2: Teman som framkom efter analys 

Upplevelser av tillgodosett informationsbehov efter utskrivning från kirurgisk vårdavdelning 
1. Upplevelser av oro och rädsla på grund av bristande information om återhämtning och förväntat 

förlopp efter kirurgi. 

2. Kunskapsbrist hos patienter efter utskrivning bidrog till upplevelser av osäkerhet kring egenvård. 

3. Individanpassad information och möjlighet att ställa frågor var viktigt för att patienten skulle kunna 
tillgodose sitt informationsbehov. 

 

Upplevelser av oro och rädsla på grund av bristande information  

om återhämtning och förväntat förlopp efter kirurgi 

Under intervjuerna framkom det att patienterna ville veta hur lång tid återhämtningen kunde 

ta. De uttryckte det som att de ville veta hur kroppen fungerar, hur lång tid det tar för kroppen 

att komma igång och hur lång tid det tar innan de börjar må bättre. Vissa uttryckte också 

specifikt att de ville veta när de kunde förväntas återgå till normal fysisk aktivitet och hur de 

ska trappa upp träningen. Det var viktigt för dem att veta vart de kunde vända sig och när det 

var aktuellt att ta kontakt med vården. En patient funderade över hur närmsta framtiden 
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förväntades fortlöpa och hur måendet skulle utvecklas och mer specifikt hur lång tid det 

skulle ta innan värken började gå över.  

 

”Det tar ett tag för kroppen att komma igång igen och jag behövde veta 

ungefär hur lång tid det skulle ta, om hur lång tid jag skulle vänta innan jag 

skulle behöva ringa tillbaka om det inte startade liksom och sånna saker”.  

- IP3, man 

 

Under intervjuerna uttryckte patienterna att de inte visste vad som kunde vara normalt efter en 

operation vilket ledde till oro och rädsla. De visste inte hur kroppen kunde kännas efter en 

operation och besvärades av smärtor i varierande grad, vilket lede till oro och rädsla för att 

någonting inte var som det skulle. Patienterna uttrycker att de skulle behöva vara mer 

förberedda på fysiska symtom så som smärta och hur tarmen reagerar efter en operation för att 

kunna känna sig lugna. Det kunde vid utskrivningstillfället kännas tryggt att komma hem, 

men det uppstod ofta frågor efteråt som patienterna uttryckte sig behöva information om. 

Hade patienterna fått information var det enklare för dem att hantera sina symtom. Detta 

uttrycker en man som exempel då han hade problem med lösa och frekventa avföringar och 

detta var något han hade hunnit förbereda sig på. Medan en kvinna med liknade problematik 

uttryckte att detta var någon som hade varit bra att vara förberedd på för att minska den rädsla 

och oro som uppstod. 

 

”Lite orolig då just att man är rädd att, jag äter ju pyttelite men alltså ändå 

är man rädd att man äter lite för mycket. Det ska ju inte kunna stanna, men 

just att jag får ont här och då tänker jag att vad är det här liksom. Det är ju 

en liten sån här fundering i huvudet”. -IP 4, kvinna 

 

Kunskapsbrist hos patienter efter utskrivning bidrog till  

upplevelser av osäkerhet kring egenvård 

Det framkom tydligt att patienterna kände sig osäkra på hur de skulle hantera sitt 

operationssår. När de inte fått tydliga instruktioner var de rädda för att hantera operationssåret 

felaktigt. De uttryckte att de inte ville få några sårinfektioner men visste inte hur de skulle 

förebygga detta. Några uttryckte att de inte visste om de fick duscha eller om förbanden skulle 

bytas och hur de skulle bytas. Det var även de som var osäkra på om de hade stygn som skulle 
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tas bort eller inte och vart de kunde vända sig om stygnen skulle tas bort. Detta blev ett 

orosmoment som många hade funderingar kring. En man hade ett operationssår som vätskade, 

men han visste inte om detta var normalt eller hur han skulle sköta om sitt sår. Det fanns även 

de som var otrygga med att avlägsna sina förband och tvätta såret. 

 

”Men det var ju också just att man ändå har sår och att man är nyopererad 

så ville jag veta så här hur man gör för att dom inte ska bli infekterade, hur 

man ska behandla dom. Du vet såhär får man duscha får man inte duscha, 

ska dom vara torra, ska dom vara våta, ska man rengöra själv?” -IP 5, 

kvinna 

 

En del av patienterna uppgav att de har använt sig av råd de fått från tidigare sjukhusvistelser 

för att hantera vissa områden av egenvård. De upplevde inte detta som något negativt i sig, 

men påtalade tydligt att detta var något som de ej hade fått information om inför denna 

utskrivning. Det kunde röra sig om kostråd, mobilisering och smärthantering. En man hade 

fått ordination om att flyta i tio dagar. Detta var enligt honom en väldigt otydlig ordination, 

men eftersom han genomgått en tidigare operation där han träffat dietist visste han ungefär 

vad det innebar att flyta i tio dagar. 

 

Det framkom även att patienterna hade haft behov av att söka information på egen hand efter 

deras utskrivning för att de saknade information om vissa områden. De hade bland annat sökt 

på internet om operationen, diagnosen eller symtom som uppkom efter utskrivning. En patient 

hade ringt sin bror efter att ha googlat på om det gick bra att duscha efter en operation för att 

höra med honom hur han hade gjort efter sin operation. En patient hade även ställt sina frågor 

vid ett återbesök som inträffade kort efter utskrivning. 

 

Individanpassad information och möjlighet att ställa frågor var viktigt  

för att patienten skulle kunna tillgodose sitt informationsbehov 

Patienterna upplevde att den information de fick inför utskrivning var användbar och 

språkmässigt anpassad. De lämnade några exempel på vad som upplevts som användbar 

information och detta var bland annat skriftligt samt visuell instruktion till hur de ska ta 

subkutan injektion i hemmet, smärtlindring, såromläggning eller genomgång av stomiskötsel 

samt omläggning av denna med stomiterapeut. Det var även uppskattat att få snabb 
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återkoppling när det uppstod något avvikande eller när det uppstod frågor.  En kvinna beskrev 

att vårdpersonalen gav informationen på ett tydligt, klart och fullständigt sätt oavsett om hon 

hade efterfrågat information eller om vårdpersonalen informerade på eget bevåg. 

 

När patienter erhållit instruktioner på vad de skulle göra efter en operation eftersökte de 

varför dessa åtgärder skulle utföras. Det kunde röra sig om varför mobilisering var viktig eller 

varför de skulle förhålla sig till en viss kost. Det uttrycktes även en önskan om skriftlig 

information dels föra att kunna repetera information som erhölls och dels för att veta vad de 

skulle göra om komplikationer uppstod. Patienterna ville ha mer detaljrik och individanpassad 

information för att kunna förstå sin situation bättre. Vissa uppfattade att det inte fanns tid från 

personalens sida att sätta sig ned och gå igenom förloppet och vad som var aktuellt inför 

utskrivning. 

 

Det framkom att patienterna upplevde ett behov av att ställa frågor om områden som rörde 

deras egen hälsa och återhämtning innan utskrivning. De upplevde att de hade ett eget ansvar 

att ställa frågor för att få information. De uttryckte att de ställde många frågor för att vara 

säkra på att få den information de upplevde sig behöva för att klara av att ta hand om sig 

själva efter utskrivning från sjukhuset. Det framkom även att läkare tenderade att ge 

information för snabbt, utan möjlighet för patienten att invända. Detta gjorde att patienterna 

ofta fick vända sig till sjuksköterskan för att få information som gavs av läkare förtydligad. 

De upplevde även att det var enklare att få kontakt med sjuksköterskan för att få svar på 

frågor de hade. Detta för att sjuksköterskan upplevdes mer tillgänglig och hade mer 

kontinuerlig kontakt med patienterna. En man upplevde att läkaren bara försökte få ut så 

mycket information som möjligt på så kort tid som möjligt och därför fick han sedan vända 

sig till sjuksköterskan för att fråga om han uppfattat informationen rätt. Ett par patienter hade 

dock inte funderat över att de hade möjlighet att ställa frågor. Detta för att vårdtiden hade 

varit kort och frågorna uppstod först när de kom hem från sjukhuset. 

 

”Så det krävdes att jag själv tog ansvar och liksom frågade om saker jag 

var osäker på. För det fanns liksom lite osäkerheter. […] Jag känner i 

allmänhet att det var väldigt knapphändigt med information om jag inte då 

frågade själv efter”. –IP 3, man 
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DISKUSSION 
Patienterna beskrev upplevelser av oro och rädsla på grund av bristande information om 

återhämtning och förväntat förlopp efter kirurgi. De visste inte vad som var normalt och ville 

veta hur kroppen fungerar samt hur långt tid det kunde ta innan de kunde återgå till sin 

vardag. Kunskapsbrist hos patienter efter utskrivning bidrog till upplevelser av osäkerhet 

kring egenvård. Detta märktes tydligast när de beskrev att de inte visste hur de skulle hantera 

operationssåret och detta skapade en stor osäkerhet. Anpassad information och möjlighet att 

ställa frågor var viktigt för att patienterna skulle kunna tillgodose sitt informationsbehov. De 

uttryckte även att det var deras ansvar att ställa frågor för att få den information de ville ha. 

 

Resultatdiskussion 

Upplevelser av rädsla och oro 

I resultatet framkom att patienter upplevde rädsla och oro efter utskrivning då de saknade 

information om det postoperativa förloppet, hur de förväntades återhämta sig och hur kroppen 

kunde kännas efter en operation. Att patienter inte känner sig trygga när de kommer hem har 

visat sig i andra studier (Boughton & Halliday 2009; Lithner et al., 2012; McMurray et al., 

2007; Yiu et al., 2010). Det har genomförts en intervention för att öka patienters delaktighet 

på kirurgiska vårdavdelningar (Jangland, Carlsson, Lundgren & Gunningberg, 2012). 

Interventionen följdes sedan upp och ingen tydlig ökning av patientdelaktigheten kunde ses 

(Jangland & Gunningberg, 2017). Resultatet i vår studie tyder på att bristen av information 

och patientdelaktighet är ett problemområde som bidrar till negativa konsekvenser för 

patienten. Det finns således mycket att göra för att förbättra patientens delaktighet, särskilt 

gällande information och delad kunskap. Patientdelaktighet och individanpassad information 

tycks vara ett komplicerat område att förbättra. Lithner et al. (2015) beskriver att kirurgiska 

patienter eftersöker information om hur lång tid återhämtning efter en operation tar och när de 

kan förväntas återgå till normala aktiviteter. Eftersom detta även framkom tydligt i vår studie 

bör området kring återhämtning efter kirurgi diskuteras mer med patienter inför hemgång och 

vara ett prioriterat område inom vården. Dels för att patienten ska veta vad som är ett normalt 

postoperativt förlopp, men också för att patienten efter utskrivning ska kunna uppmärksamma 

komplikationer. Detta är även viktigt ur ett etiskt perspektiv för att undvika lidande för 

patienten. Då den oro och rädsla som patienterna beskrev kunde ha undvikits om de erhållit 

den information de behövde. 
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Kunskapsbrist hos patienter 

I resultatet framkom det att patienterna var osäkra på sin sårvård. De visste bland annat inte 

hur operationssåret skulle tvättas eller om det behövde läggas om. Det framkommer även i 

andra studier att det saknas information om sårvård (Lithner et al., 2015) och för att minska 

oro vill patienter ha mer information kring hur de ska hantera sin egenvård (Boughton & 

Halliday, 2009). Att utbilda patienter i hur de ska sköta sitt operationssår och vad de ska vara 

uppmärksamma på är något som kan ingå i sjuksköterskans utskrivningssamtal efter kirurgi 

och är något som kan förbättras på de avdelningar där studien genomfördes. Sjuksköterskan 

får inte förutsätta att patienten besitter tillräckliga kunskaper att hantera sårvården för än 

denne erhållit och tagit till sig information om detta. För att uppnå patientdelaktighet krävs en 

kunskapsmässig jämställdhet mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskan kan överlämna 

ansvaret för egenvården först när patienten har fått tillräckliga kunskaper i hanteringen av 

detta. Detta tar Sahlsten et al. (2008) upp som en viktig del för att uppnå patientdelaktighet. 

Patienter som genomgått bukkirurgi uttrycker ett behov av tydliga instruktioner inför 

hemgång (Lithner et al., 2015). En utarbetad rutin för utskrivning av denna patientkategori 

kan förhoppningsvis leda till att alla patienter med behov av instruktion av sårvård får detta i 

tillräckligt hög utsträckning för att känna sig trygga att hantera detta självständigt i hemmet. 

Henderson och Zernike (2001) påtalar även att det finns visst belägg för att patienter som är 

informerade om hur de ska hantera sin sårvård i mindre utsträckning behöver söka vård efter 

sin utskrivning. Därav borde det finnas vinster för samhället om patienter fick den utbildning 

de behöver inför hemgång. En delaktig patient som känner sig trygg att hantera sin egenvård 

efter utskrivning och besitter kunskap att uppmärksamma komplikationer borde bidra till 

minskad belastning av sjukvården och därmed minskade kostnader för samhället. 

 

Individanpassad information och möjlighet att ställa frågor 

I vårt resultat framkom att patienterna eftersökte mer specifik informationen. De nöjde sig 

inte med att få veta att allt hade gått bra, utan de ville ha detaljer och kunna förstå vad de gått 

igenom, hur de skulle göra för att ta hand om sig själva och varför de skulle utföra vissa 

åtgärder.  I flera studier (Boughton & Halliday 2009; Lithner et al., 2012; McMurray et al., 

2007; Yiu et al., 2010) framkommer det att patienter eftersöker mer individanpassad 

information. Patientlagen (SFS, 2014:821) uttrycker tydliga krav på att information ska 

anpassas efter patienters individuella förutsättningar samt att patienter ska göras delaktiga i 
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sin vård. Delad information och kunskap är också en viktig del i begreppet patientdelaktighet 

(Sahlsten et al., 2008). I och med att det i resultatet framkom att informationen till patienterna 

brast inför hemgång tyder detta på att vårdgivaren måste förbättra sin följsamhet till 

patientlagen och de krav som uttrycks för delaktighet och individanpassad information. Det 

har även visat sig att individanpassad patientundervisning minskar antalet återinläggningar för 

vissa patientgrupper (Fredricks & Yau, 2017; Varaei et al., 2017).  

 

Ofta uppstod frågor när patienterna kommit hem som de tyckte hade varit bra att få 

information om. En del som upplevde detta hade haft relativt kort vårdtid. Det är oklart om 

detta beror på att patienterna glömt bort information eller om de inte fått den. Lin et al. (2014) 

genomförde en interventionsstudie där ett enkelt informationsbrev lämnades till patienter 

inför utskrivning. Detta visade sig öka patienters förståelse av sin sjukhusvistelse och 

rekommendationer efter utskrivning. Denna intervention är dock inte genomförd med 

patienter som vårdats på kirurgisk vårdavdelning. Det kan ändå vara användbart för patienter 

att få skriftlig information inför utskrivning då det även i vårt resultat framkom att vissa 

patienter önskade detta. Endast cirka hälften av patienter som vårdas på sjukhus i Sverige 

uppger att de erhållit skriftlig information inför hemgång (Vårdanalys, 2016). Detta är ett 

område som måste förbättras. Särskilt med tanke på att det efterfrågas av patienterna. En 

liknande intervention skulle därför kunna genomföras på en kirurgisk vårdavdelning för att 

öka följsamheten till patientlagen (SFS, 2014:821) där det tydligt framgår att patienten har rätt 

till skriftlig information om så önskas. 

 

Enligt Sahlsten et al. (2008) är en etablerad relation mellan sjuksköterska och patient det mest 

nödvändiga för att kunna uppnå delaktighet. I resultatet av vår studie framkom även att 

relationen hade betydelse och patientens möjlighet att kunna ställa frågor verkade vara en stor 

del i hur de tillgodosåg sitt informationsbehov. Som Sahlsten et al. (2008) även påpekar är 

graden av delaktighet delvis beroende av att sjuksköterskan öppnar upp för frågor. Och det 

påtalas av patienter att en viktig del av patientdelaktigheten är att personalen lyssnar på dem 

(Eldh et al., 2010). Det framkom i resultatet att patienterna upplevde att informationen som de 

fick från läkare gavs för snabbt och de vände sig då till sjuksköterskan för att få informationen 

förtydligad. Detta påtalas även av Henderson och Philips (1996). Med tanke på de 

prioriteringar som sjuksköterskor och läkare uppger att de gör mellan bland annat patientnära 

tid och administrativt arbete (Yngman-Uhlin et al., 2015) kan det vara svårt att ge information 
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på ett sätt där patienten blir delaktig. Sahlsten et al. (2008) beskriver i sin begreppsanalys att 

det behövs ett meningsfullt informations- och kunskapsutbyte mellan sjuksköterska och 

patient för att uppnå patientdelaktighet.  

 

Specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård 

Det framgår av kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård 

(NFSK, 2014) att specialistsjuksköterskan ska kunna identifiera behov av information hos 

patienten samt ha förmåga att skapa en lärande miljö. Framtagande av rutiner för att 

säkerställa att patienter på kirurgisk vårdavdelning får den information de behöver för att 

klara av att ta hand om sig själva efter utskrivning och känna sig trygga med detta är därför en 

viktig uppgift där specialistsjuksköterskan inom kirurgisk vård kan ha en betydande roll för 

patienten.  

 

Metoddiskussion 

Studiens fokus var på patienters levda erfarenhet och därför genomfördes en intervjustudie 

som analyserades med systematisk textkondensering som är en vidareutveckling av Giorgis 

fenomenologiska metod. Den valda designen är passande för att undersöka levda erfarenheter. 

Deltagarna valdes ut med ett bekvämlighetsurval som anses vara den minst önskvärda 

urvalsmetoden enligt SBU (2014). Trots detta har det blivit en stor spridning av deltagarna 

gällande kön, ålder, vårdtid och typ av kirurgi. Spridningen av urvalet tillsammans med en 

tydlig beskrivning och motivering av urval samt analys stärker studiens giltighet (Graneheim 

& Lundman, 2004). Systematisk textkondensering valdes som analysmetod för att den består 

av tydligt beskrivna steg som upplevdes passande för nybörjare inom detta område. 

Analysmetoden valdes även på grund av att ett begränsat antal deltagare skulle ge tillräckligt 

med data för analys (Malterud, 2012). Intervjuerna transkriberades och lästes igenom i nära 

anslutning till intervjutillfället. Allteftersom data samlades in kunde preliminära och 

återkommande teman upptäckas. Efter sex inkluderade intervjuer genomförts påbörjades en 

provanalys som diskuterades med handledare och därefter genomfördes ytterligare två 

intervjuer för att säkerställa att ingen ytterligare kunskap tillkom. Datainsamlingen avslutades 

således när det ansågs att mättnad var uppnådd och detta överensstämmer med vad SBU 

(2014) anser lämpligt vid bedömning av mättnad. Det inte är mängden intervjuer som avgör 

när mättnad nås utan djupet på intervjuerna och det som framkommer under intervjuerna är 

snarare det som avgör. 
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Det genomfördes totalt tio intervjuer, varav två var provintervjuer som ej inkluderades i 

analysen. Det stärker studiens resultat att provintervjuerna genomfördes och att intervjuguiden 

därmed kunde revideras i samråd med handledare. Detta medförde att de följande intervjuerna 

blev djupare och svarade bättre mot studiens syfte. Att intervjuerna inte genomfördes 

tillsammans gjorde i viss mån att intervjuerna skiljde sig något åt och att patienterna fick olika 

följdfrågor. Detta kan leda till att en större variation av upplevelser fångas upp. De stödord 

och följdfrågor som fanns i intervjuguiden gjorde dock att intervjuerna fokuserades till det 

som ämnades att studera. Utifrån den intervjuguide som användes erhölls beskrivande svar 

som svarade på syftet. Dock upptäcktes under transkriberingen att följdfrågor kunde ha 

använts ännu mer för att uppmana patienterna att utveckla sina svar eller berätta mer. Vilket 

gjorde att följande intervjuer på så sätt utvecklades, då intervjutekniken kunde förbättras 

under datainsamlingens gång.  

 

Att analysen genomfördes gemensamt är något som stärker resultatets tillförlitlighet och 

rekommenderas även av Malterud (2009; 2012). En gemensam diskussion och reflektion 

under analysens alla steg medförde ett enhetligt resultat som svarar på syftet. För att stärka 

giltigheten användes citat från informanterna i resultatpresentationen som förtydligar att det 

som framkommer har tydlig koppling till vad som sagts under intervjuerna, detta ökar även 

resultatets överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). Överförbarhet bedöms också utifrån 

hur väl urval, datainsamling, analys och kontext är beskriven (Graneheim & Lundman, 2004). 

Vilket anses har beskrivits i tillräckligt hög grad för att läsaren ska kunna göra en sådan 

bedömning.  

 

Innan datainsamlingen skrevs förförståelsen ned och diskuterades sinsemellan. Detta för att 

medvetandegöra denna och minska risken att det skulle påverka datainsamling och analys. 

Förförståelsen bestod av arbetserfarenhet vid de avdelningar där studien genomfördes och det 

fanns därför innan studiens start en uppfattning om information som ges till patienter inför 

utskrivning från sjukhus samt en uppfattning om att innehållet i utskrivningssamtalet varierar 

i hög grad. Det fanns även en uppfattning om att det kan saknas viktig information vid 

utskrivning som har betydelse för patienten i hemmet. Denna uppfattning kom från 

erfarenheter av att vara anhörig. Dock var det ett medvetet val att genomföra studien på de 
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aktuella avdelningarna trots förförståelsen för att kunna få underlag till förbättringsarbete 

inom det undersökta området.  

 

Patienterna tillfrågades personligen innan utskrivning. För att distansera sig från rollen som 

sjuksköterska på avdelningen användes civila kläder. Att patienterna fick välja plats för 

intervjun var ett medvetet val då avsikten var att intervjumiljön skulle kännas trygg för 

patienten och öka chansen att de skulle kunna tal öppet om sina upplevelser. En möjlig 

svaghet är att två av de intervjuade patienterna hade påträffats vid inskrivningstillfället, vilket 

kan ha påverkat intervjuerna och kan ha medfört att de inte känt sig trygga att berätta om allt. 

Inskrivningstillfället skedde planerat innan vårdtillfället och patienterna påträffades inte på 

avdelningen under vårdtiden och därför valdes det att inkludera patienterna. Det är svårt att 

veta om resultatet av att intervjuerna hade blivit annorlunda om de genomförts av en person 

som ej träffat patienterna tidigare. Dock bedömdes det ej som en nackdel då det som framkom 

under intervjuerna hade tydlig koppling till syftet och beskrev fenomenet väl.  

 

Det går inte att rimligen anta att studien har orsakat patienterna något lidande eller att de 

skulle ha tagit skada på något sätt. De har inför deltagandet blivit väl informerade om vad 

deltagande i studien innebar samt haft möjlighet att när som helst dra tillbaka sitt deltagande 

utan att ange orsak. Det som diskuterades inför studien och som genomgående upplevts varit 

den viktigaste etiska aspekten var patienternas frivilliga deltagande. Ingen av deltagarna 

bedöms ha känt sig tvingad att delta då fyra av de fjorton tillfrågade sa ifrån sig deltagande. 

Under intervjuerna framkom att en del av patienterna hade problem med till exempel 

egenvården och de fick efter intervjuns avslut rådgivning om hur de skulle gå tillväga med 

deras problem. Efter att intervjuerna genomförts erbjöds patienterna att ta kontakt om det 

skulle uppstå några funderingar kring studien, vilket ingen av dem har gjort. Den möjliga 

nyttan med studien kommer eventuellt inte patienterna som deltagit till gagn. Förhoppningsvis 

kan studiens resultat bidra till förbättringsarbeten och på så sätt komma till nytta för framtida 

patienter. 

 

Slutsats 

Patienter som vårdats på kirurgisk vårdavdelning upplever att de inte är tillräckligt 

informerade för att känna sig trygga i hemmet. Avsaknad av viktig information och kunskap 

skapade känslor av oro och rädsla. Det är viktigt att utforma utskrivningssamtalet med fokus 
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på patientdelaktighet och patientens individuella behov. Specialistsjuksköterskan inom 

kirurgisk vård har en viktig roll i utvecklandet av utskrivningssamtalet med patienter på 

kirurgisk vårdavdelning för att säkra en trygg utskrivning där patienterna får den information 

och kunskap de behöver för att på ett tryggt och säkert sätt kunna hantera sin egenvård.  
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BILAGA 1 - Informationsbrev 
 
 

 
 
 

Informationsbrev 
 

Patienters upplevelse av information inför hemgång 
 

Vi önskar genomföra en intervju med dig då vi vill undersöka hur Du upplevde den 
information som gavs till dig inför utskrivning och i vilken utsträckning ditt 
informationsbehov blev tillgodosett. Enligt patientlagen (SFS 2014:821) ska hälso- och 
sjukvården så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Som 
patient har du rätt till individuellt anpassad information.  
 
Vad studien innebär för dig 
Intervjun planeras att ske inom 3–7 dagar från att du skrivs ut från avdelningen. Intervjun 
beräknas ta cirka 30 minuter och kommer att spelas in. Vi kommer att ställa några frågor som 
handlar om hur Du upplevt informationen du fick inför utskrivning. 
 
Vad resultatet ska användas till 
Studiens resultat kommer att återföras till vården när nya rutiner och förbättringar ska 
genomföras. Resultaten kommer även att presenteras i ett examensarbete. 
 
Frivilligt deltagande 
Deltagandet är frivilligt och du får när som helst avbryta ditt deltagande, även under intervjun. 
Inga personuppgifter kommer att efterfrågas, inget av det du säger under intervjun kommer att 
kunna ledas tillbaka till dig. Ingen obehörig kommer att få ta del av dina svar. 
 
Ansvariga för studien 
Studien genomförs inom ramen för examensarbete i Specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot kirurgisk vård vid Uppsala universitet. Ansvariga för studien ser du nedan. 
Tveka inte att höra av dig om du har några frågor!  
 
 
Malin Larsson    Fabian Nyström 
Blivande specialistsjuksköterska   Blivande specialistsjuksköterska  
inom kirurgisk vård     inom kirurgisk vård    
malin.larsson.9508@student.uu.se   fabian.nystrom.5961@student.uu.se 
070-780 31 35     070-845 86 20 
 
Eva Jangland 
Handledare 
Universitetslektor 
Institutionen för kirurgiska vetenskaper 
eva.jangland@surgsci.uu.se 
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BILAGA 2 - Samtycke 
 

 
 

 

 

 

SAMTYCKE TILL DELTAGANDE I STUDIE 
 

 

Jag har informerats om studien ”Patienters upplevelse av information inför hemgång” och 

tagit del av skriftlig information. Jag har haft tillfälle att ställa frågor och tillräckligt med tid 

att tänka över mitt beslut. 

 

Jag samtycker till att delta i studien och känner till att mitt deltagande är frivilligt och att 

jag när som helst, utan närmare förklaring, kan avbryta mitt deltagande utan att det påverkar 

min fortsatta behandling eller vård. 

 

 

 

 
Ort och datum 

 

Signatur 

 

Namnförtydligande 

 

 

 


