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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Patienter som genomgår cytoreduktiv kirurgi med hypertermisk intraperitoneal 

kemoterapi kan ha ett omfattande och komplicerat omvårdnadsbehov med risk för 

komplikationer. Det saknas dock forskning om den postoperativa omvårdnaden på kirurgisk 

vårdavdelning.  

Syfte: Syftet var att beskriva, från sjuksköterskans perspektiv, vilka omvårdnadsbehov 

patienter som genomgått CRS med HIPEC uttryckte och om de fick den omvårdnad de var i 

behov av.  

Metod: En deskriptiv kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer med 

sjuksköterskor (n=12) genomfördes på två kirurgiska vårdavdelningar. Data analyserades med 

en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier: Fysiska omvårdnadsbehov – komplexa att 

åtgärda och vanligt med bakslag, Att få vården anpassad utifrån sina individuella behov och 

Psykosociala omvårdnadsbehov blir inte uppfyllda. Resultatet visade att de mest utmärkande 

omvårdnadsbehoven hos patienterna var illamående, smärta/oro och mobilisering 

Under vårdtiden var det viktigt att sjuksköterskan var lyhörd och att en god relation mellan 

vårdpersonalen och patienten utvecklades. Sjuksköterskorna beskrev att patienterna hade ett 

behov av mer information och psykiskt stöd.  

Slutsats: Resultatet i studien visar att patienter som genomgått CRS med HIPEC har många 

omvårdnadsproblem och att omvårdnaden behöver förbättras inom flera avseenden. En mer 

strukturerad och personcentrerad omvårdnad skulle tillgodose fler omvårdnadsbehov. Denna 

komplexa patientgrupp bör vårdas av sjuksköterskor med god yrkeserfarenhet och högre 

utbildning, exempelvis specialistsjuksköterskor med inriktning mot kirurgisk vård.  

För att förbättra omvårdnaden bör ytterligare forskning genomföras med patienter som 

genomgått CRS med HIPEC som informanter. 

 

 

Nyckelord: Cancer i bukhålan, Cytoreduktiv kirurgi, Kvalitativ intervjustudie, Fundamentals 

of Care, Kirurgisk vårdavdelning 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

Background: Patients undergoing cytoreductive surgery with hyperthermic intraperitoneal 

chemotherapy may have extensive and complicated nursing needs with risk of complications. 

However, there is no research on the postoperative care at the surgical ward. 

Aim: The purpose was to describe, from the nurse's perspective, which nursing needs patients 

who had undergone CRS with HIPEC expressed and whether they received the nursing care 

they needed. 

Method: A descriptive qualitative interview study with semi-structured interviews with 

nurses (n = 12) was conducted on two surgical wards. Data was analyzed with a qualitative 

content analysis. 

Result: The analysis resulted in three categories: Physical nursing needs - complex to remedy 

and common with setbacks, To get the care adapted to individual needs and Psychosocial 

nursing needs are not met. The result showed that the most distinctive nursing needs in the 

patients were nausea, pain/anxiety and mobilization. During the care period, it was important 

that the nurse was responsive and that a good relationship between the healthcare staff and the 

patient was developed. The nurses described that patients had a need for more information 

and mental support. 

Conclusion: The results show that patients undergoing CRS with HIPEC have many nursing 

problems and the nursing care needs to be improved in several areas. A more structured and 

person-centered nursing could meet several nursing needs. This complex patient group should 

be cared for by nurses with professional experience and higher education, eg specialist nurses 

(surgical care). Further research should be conducted with patients who have undergone CRS 

with HIPEC as informants. 

 

 

Keywords: Abdominal cancer, Cytoreductive surgery, Qualitative interview study, 

Fundamentals of Care, Surgical ward 
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BAKGRUND 
 

Cytoreduktiv kirurgi (CRS) med hypertermisk intraperitoneal kemoterapi (HIPEC) är en 

operation som genomförs vid olika cancerdiagnoser i bukhålan. I Sverige opereras över 200 

personer om året med CRS med HIPEC. Operationen är komplicerad, långdragen och intensiv 

för patienterna som genomgår den (regionala cancercentrum, 2015). 

 

Cytoreduktiv kirurgi 

 

Vid CRS tas all synlig tumörvävnad bort i bukhålan, inklusive de organ som är angripna. När 

all tumörvävnad har avlägsnats kan HIPEC påbörjas, vilket innebär att bukhålan sköljs med 

varm cytostatika (Sugarbaker, 2005). Det är inte ovanligt att operationen kan ta 10–16 

timmar, vilket ställer höga krav på selektionen av patienterna som genomgår operationen. De 

måste, förutom cancersjukdomen, vara relativt friska för att tolerera den långa operationstiden 

och återhämtningen efteråt. Själva cancersjukdomen får inte vara alltför spridd för att 

operationen ska lyckas. Ibland har bedömningen blivit fel eller så har tumörerna spridits 

ytterligare och när ingreppet påbörjats får den avslutas direkt då spridningen är för stor och 

operationen bedöms inte kunna lyckas (Simkens et al., 2017). Att behandla cancern lokalt i 

buken har visat sig ha en större botande effekt än cytostatika i blodet (Sugarbaker, 2005; 

Raspé, Flöther, Schneider, Buscher & Piso, 2016). CRS med HIPEC är den enda terapeutiska 

metoden som resulterar i långsiktig överlevnad för patienter med spridd kolorektal cancer 

(Seshadri & Glehen, 2016). 

 

Patientens omvårdnadsbehov efter CRS med HIPEC  

 

Efter operationen kan dessa patienter ha ett omfattande och komplicerat omvårdnadsbehov 

med risk för bland annat malnutrition, smärta och immobilisering, vilket kan leda till trycksår, 

blodproppar och lunginflammation (Raspé et al., 2016; Arakelian, Gunningberg, Larsson, 

Norlen &Mahtheme, 2011). Det finns även risk för komplikationer, såsom sårinfektioner, 

anastomosläckage, fistelbildning, njursvikt och/eller sepsis (Kogler et al., 2018). För de allra 

flesta patienter tar det flera dagar innan de kan börja äta, dricka, mobilisera samt tvätta sig 

själva och innan dess behöver de mycket stöd av omvårdnadspersonalen. Utöver detta är 

illamående, smärta, oro och nedstämdhet mycket vanligt postoperativt. Hur lång tid patienten 

spenderar på intensivvårdsavdelning kan påverka tiden det tar innan patienten får stå upp för 

första gången efter operation samt när patienten kan börja äta. Faktorer som kan påskynda 
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återhämtningen är tidig mobilisering, kortare tid på intensivvårdsavdelning, minskat 

illamående och tidigt matintag (Arakelian et al., 2011). 

 

Det är viktigt för patienten att det finns tillit, god kommunikation och stöd från vårdpersonal 

då människor i deras närhet, såsom familj och vänner, inte alltid kan förstå hur det känns att 

genomgå större kirurgi och den långa återhämtningsprocessen (Muntlin Athlin, Brovall, 

Wengström, Conroy & Kitson, 2017; Swenne, Jangland & Arakelian, 2017). Patienterna 

efterfrågar information och många gånger önskar de få informationen upprepad då 

sjukdomsförloppet är en chockartad situation som gör det svårt att ta till sig det som sägs. När 

vårdpersonalen visar skicklighet och förmåga att förmedla trygghet och hänsyn till deras 

behov blir patienterna trygga. God kommunikation och utbildning upplevs som en bro som 

ger hopp för ett liv efter cancer (Muntlin Athlin et al., 2017; Swenne et al., 2017). 

 

Livet efter CRS med HIPEC 

 

Patienter som genomgår CRS med HIPEC har ett år efter operation samma eller bättre 

egenskattad hälsorelaterad livskvalitet än innan operationen (Shan, Saxena, Shan & Morris, 

2014). Efter att ha behandlats för cancer och patienten har åkt hem börjar en ny period i livet 

där patienten ska hitta sitt nya jag och relatera till nya situationer. Patienten kan uppleva en 

form av identitetsförändring med en känsla av att ha åldrats för tidigt, att vara stämplad som 

“cancerpatient” eller att känna sig som en fånge i sin egen kropp (Swenne et al., 2017).  

 

Några av de vanligaste biverkningar som patienterna upplever efter att ha genomgått CRS 

med HIPEC är brist på fysisk energi, känsla av utmattning, depression, sömnbrist på grund av 

nattlig tömning av stomi eller ändrade matvanor till följd av stomi. Andra biverkningar kan 

även vara förlust av balans, svårigheter att gå ner i vikt, infektioner, smärta eller domningar i 

fötter, knän eller händer hos dem som fått kemoterapi, sämre stresstolerans, mental utmattning 

samt koncentrationssvårigheter. Dessa fysiska och psykiska komplikationer begränsar det 

dagliga livet för patienterna (Swenne et al., 2017; Shan et al., 2014). 

 

Sjuksköterskans ansvar  

 

Kompetensbeskrivningen för en legitimerad sjuksköterska (2017) beskriver att omvårdnad är 

sjuksköterskans huvudsakliga kompetens. Omvårdnadens främsta uppgift är att tillgodose 

personers grundläggande behov när de själva inte kan tillgodose dem. Sjuksköterskan ska 
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bedöma, diagnostisera, planera, genomföra och utvärdera omvårdnaden i ett vårdteam där 

patienten är inkluderad. Sjuksköterskan har i kompetensbeskrivningen sex kärnkompetenser 

att arbeta utifrån: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, 

förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker vård och informatik samt ledarskap och 

pedagogiska insatser i omvårdnadsarbetet. I det dagliga arbetet är det sjuksköterskan som ska 

leda omvårdnadsprocessen och ha kunskap om patientens behov. Att behandlas för cancer är 

livsomvälvande för patienten och ställer höga krav på sjuksköterskans förmåga att ansvara för 

patientens omvårdnad (Muntlin Athlin et al., 2017). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (SSF, 

2017) beskriver att det är sjuksköterskans etiska uppgift att värna om patientens värdighet och 

integritet. Vidare beskriver koden att det är sjuksköterskans uppgift att i samhället främja 

insatser som tillgodoser speciellt sårbara befolkningsgruppers behov, där personer som 

genomgått CRS med HIPEC ingår. Att genomgå CRS med HIPEC påverkar flera av 

patientens grundläggande behov, bland annat andning, cirkulation, nutrition, hygien, rörlighet 

och smärta. Första dygnen efter CRS med HIPEC tillbringar patienten på 

intensivvårdsavdelning. På intensivvårdsavdelningen kontrollerar och utvärderar 

sjuksköterskan patientens ovanstående behov kontinuerligt (Padmakumar, 2016).    

 

Fundamentals of Care 

 

Fundamentals of Care är en multidimensionell omvårdnadsmodell som berör sjuksköterskan, 

patienten, familjen och hälsosystemet (Feo et al., 2017). Denna modell består av tre 

dimensioner: att upprätta en vårdrelation, bedöma och tillgodose de fysiska, psykosociala och 

relationella grundläggande behoven samt att tillhandahålla dessa behov med hänsyn till 

tillgängliga resurser, ledarskap och teamarbete inom hälso- och sjukvården (se figur 1).  
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Figur 1. Omvårdnadsmodellen Fundamentals of Care med de tre olika dimensionerna samt den yttre 

cirkeln där kontexten beskrivs. (Källa: The International Learning Collaborative, 2019). 

 

Fundamentals of Care, eller grundläggande vård, bygger på att den som vårdar kan respektera 

och fokusera på patientens väsentliga och unika behov för att tillgodose patientens säkerhet, 

hälsa och välbefinnande. Dessa behov kan mötas upp genom snabb och responsiv vård som 

förmedlar och integrerar patientens fysiska, psykosociala och relationella behov. Detta kräver 

att den som vårdar kan utveckla ett tillförlitligt och positivt förhållande till patienten, 

samtidigt som han eller hon visar förståelse för patientens kultur, beroende, behov av omsorg 

och det kliniska tillståndet. (Feo et al., 2017)   

  

Sammanfattningsvis innebär de fundamentala fysiska behoven personlig hygien och att få klä 

sig, toalettbehov, att få äta och dricka, att få vila och sova, mobilisering, att vara bekväm, att 

känna sig säker och att få hjälp med läkemedelsadministrering (Feo et al., 2017). De 

fundamentala psykosociala behoven innebär god kommunikation, att få känna sig involverad 

och informerad, integritet, värdighet, respekt, utbildning och information. Vidare innebär de 

psykosociala behoven emotionellt välmående, möjligheten att få välja själv, att värderingar 

och övertygelser beaktas och respekteras, socialt engagemang och stöd, möjligheten att kunna 

uttrycka åsikter och behov utan att de äventyras samt att få intressen och prioriteringar 

beaktade och tillgodosedda. De fundamentala relationella behoven tillgodoses genom att 

sjuksköterskan aktivt lyssnar, visar empati, engagerar sig, visar medlidande, är närvarande 

med patienten, stöttar och involverar familjer och vårdgivare samt hjälper patienten att klara 
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sig. Vidare innebär de relationella behoven att sjuksköterskan arbetar för att fastställa, uppnå 

och utvärdera patientens framsteg av mål samt att hjälpa patienten att hålla sig lugn. (Feo et 

al., 2017) 

 

Problemformulering 

 

Att genomgå CRS med HIPEC kan vara livsförändrande för en person. Behandlingen kan 

innebära en lång återhämtningsperiod både på den kirurgiska vårdavdelningen och flera 

månader efter utskrivning. Forskning har bedrivits kring patientgruppen och deras livskvalitet 

flera månader efter operationen, men det saknas evidens om patientens postoperativa 

omvårdnadsbehov på kirurgisk vårdavdelning. Därför vill vi, utifrån sjuksköterskans 

perspektiv, beskriva hur omvårdnaden av dessa patienter bedrivs postoperativt på kirurgisk 

vårdavdelning. 

 

Syfte 

 

Syftet var att beskriva, från sjuksköterskans perspektiv, vilka omvårdnadsbehov patienter som 

genomgått CRS med HIPEC uttryckte och om de fick den omvårdnad de var i behov av.  

 

METOD  
Design 

 

Studien hade en kvalitativ ansats med deskriptiv design. Designen är lämplig för att beskriva 

upplevelser eller erfarenheter utan att forskaren tolkar resultaten på ett djupare plan (Olsson & 

Sörensen, 2007; Polit & Beck, 2012). Genom intervjuer samlar forskaren in upplevelser eller 

erfarenheter från informanter för att få information kring ämnet. Designen är lämplig för att 

nå en fördjupning av ett fenomen eller när det inte finns tidigare forskning inom ett ämne 

(Henricson & Billhult, 2017).  

 

Urval 

 

Deltagarna rekryterades från två vårdavdelningar på ett universitetssjukhus i Mellansverige. 

Dessa bestod av legitimerade sjuksköterskor (n=12) som arbetade på en kirurgisk (n=10) och 

en gynekologisk vårdavdelning (n=2).  Deltagarna blev, genom bekvämlighetsurval, 

tillfrågade om de ville delta i studien. Bekvämlighetsurval innebär att de som är tillgängliga 

blir tillfrågade (Polit & Beck, 2012). De inklusionskriterier som fanns var att de som 
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tillfrågades skulle vara legitimerade sjuksköterskor med erfarenhet av att vårda patienter som 

genomgått CRS med HIPEC. De sjuksköterskor som uppfyllde studiens inklusionskriterier 

och ville delta inkluderades. Inkluderade sjuksköterskors demografiska data beskrivs i tabell 

1.   

 

Tabell 1. Demografisk data  

Antal kvinnor 12 

Antal män  0 

Ålder (år) 23–44 

Medelålder (år) 31,5 

Yrkeserfarenhet (år)  0,5–18 

Yrkeserfarenhet medelvärde (år)  4 

Utbildning: 

Sjuksköterska/Specialistsjuksköterska/Avancerad 

specialistsjuksköterska 

 

8/3/1 

Yrkeserfarenhet: 

Sjuksköterskors yrkeserfarenhet i medelvärde 

(månader) 

Sjuksköterskors erfarenhet av CRS med HIPEC i 

(månader)  

 

16 

 

5,5 

Specialistsjuksköterskors yrkeserfarenhet i 

medelvärde (år) 

Specialistsjuksköterskors erfarenhet av CRS med 

HIPEC (år) 

13 

 

9,5 

 

Avancerad specialistsjuksköterskas 

yrkeserfarenhet (år) 

Avancerad specialistsjuksköterskas erfarenhet av 

CRS med HIPEC (år) 

 

18 

 

18 

 

 

 

Kontext 

 

Patienter som genomgått CRS med HIPEC vårdas på intensivvårdsavdelning ett dygn 

postoperativt, därefter vårdas de ett dygn på uppvakningsavdelning och på det tredje 
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postoperativa dygnet flyttas patienten till en kirurgisk/gynekologisk vårdavdelning. På dessa 

vårdavdelningar vårdar en sjuksköterska och en undersköterska patienten, men även fyra eller 

fler andra patienter. Alla sjuksköterskor, oavsett yrkeserfarenhet och utbildning, vårdar dessa 

patienter. Utöver sjuksköterskan och undersköterskan är även läkare specialiserade på 

kolorektal kirurgi, fysioterapeuter, dietister och arbetsterapeuter delaktiga i patientens vård. 

Ett evidensbaserat standardiserat vårdförlopp står till grund för patienternas vård. Vården 

planeras och utvärderas dagligen i samband med olika teamronder. Utomlänspatienter 

förflyttas i regel till hemsjukhuset cirka en vecka efter operationen, medan patienter 

hemmahörande vid det aktuella sjukhuset förväntas vara inneliggande omkring två veckor 

postoperativt. 

  

Datainsamlingsmetod   

 

Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Detta innebär att intervjuerna 

består av öppna frågor som formuleras i en viss struktur (Danielson, 2017a). En intervjuguide 

(bilaga 1) sammanställdes för att garantera att alla sjuksköterskor fick samma frågor och att 

samma information efterfrågades. Intervjuguiden bestod av öppna frågor och uppföljande 

frågor som utgick från studiens syfte. En provintervju genomfördes före datainsamlingen 

påbörjades. Detta genomförs för att säkerställa att frågor svarar på syftet samt att den 

planerade tidsåtgången för intervjuerna blir korrekt (Danielson, 2017a). En del av frågorna 

omformulerades för att deltagarna lättare skulle kunna svara på dem. Provintervjun kunde 

inkluderas i resultatet eftersom den svarade på arbetets syfte. 

  

Tillvägagångssätt 

 

Innan datainsamlingen påbörjades erhölls både ett muntligt och ett skriftligt tillstånd för 

genomförande från aktuella verksamhetschefer. Författarna lämnade ut ett informationsbrev 

(bilaga 2) där innehållet bestod av information om studiens syfte, tillfrågan om deltagande, att 

medverkan var frivillig och kunde avbrytas när som helst samt författarnas kontaktuppgifter. 

Informationsbrevet lämnades ut till alla sjuksköterskor på de berörda avdelningarna för att de 

skulle få tid på sig att bekanta sig med studien och dess syfte. Därefter tillfrågades de 

sjuksköterskor som fanns tillgängliga om deltagande. Alla sjuksköterskor som tillfrågades via 

muntlig kontakt tackade ja till att delta i studien. Innan intervjuerna genomfördes fick 

deltagarna fylla i en samtyckesblankett (bilaga 3). 
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Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum utanför avdelningarna för att sjuksköterskorna inte 

skulle distraheras av arbetet på avdelningen. Intervjuerna spelades in på en diktafon och 

tidsåtgången varierade mellan 10–20 minuter. Den av författarna som inte arbetade på det 

aktuella sjukhuset genomförde alla intervjuer ensam och intervjuerna transkriberades sedan av 

författaren som arbetade på sjukhuset  

  

Bearbetning och analys 

 

En konventionell induktiv innehållsanalys har utförts enligt tekniken som Graneheim och 

Lundman (2004) beskriver. Att genomföra en innehållsanalys induktivt innebär att data 

analyseras utifrån innehållet i texten utan förutbestämda kategorier. Analys av data på detta 

sätt kan anses passande när ingen djupare tolkning ska göras av data. Det som den intervjuade 

sagt är det som ska framkomma i resultatet. Graneheims och Lundmans (2004) 

innehållsanalys har sitt ursprung i Krippendorffs (2004) teoretiska ramverk för 

innehållsanalys som initialt hanterade stora mängder text från massmedia. Inom 

omvårdnadsforskning används den främst för att analysera observationer och intervjuer 

(Danielson, 2017b). 

  

De inspelade intervjuerna som transkriberats lästes igenom flera gånger för att en överskådlig 

förståelse skulle fås. Utifrån syftet togs meningsenheter fram ur texten som sedan 

kondenserades, vilket innebar att överflödiga ord togs bort utan att kärnan i texten förlorades. 

De kondenserade meningsenheterna erhöll sedan en kod, vilket var en sammanfattning för den 

kondenserade meningsenheten. Därefter sorterades dessa koder in i subkategorier och 

liknande subkategorier sorterades i sin tur in i en kategori som namngavs för att svara på vad 

texten innehåller. Detta är i enlighet med Graneheim och Lundmans (2004) analysmetod. Ett 

exempel på hur analysprocessen har gått till redovisas i tabell 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 
 

Tabell 2. Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

”Jag tror att många 

uppskattar till 

exempel 

fysioterapeuterna och 

liksom att vi… att vi 

är så tjatiga som vi är 

med mobiliseringen 

för det tackar de ju 

oss för när de väl 

kommer upp själva.” 

Många uppskattar 

fysioterapeuterna 

och att vi är tjatiga 

med mobilisering. 

Ständig 

påminnelse 

om 

mobilisering. 

Känsla av att 

vara 

sängbunden och 

förlorad 

självständighet  

Fysiska 

omvårdnadsbehov 

– komplexa att 

åtgärda och vanligt 

med bakslag     

”Det gör stor skillnad 

att de får ett ansikte 

de känner igen och 

någon som de kan 

prata med och nån 

som liksom är lite 

lugn i den här 

situationen som är så 

himla traumatisk 

ändå, det är ett 

jättestort ingrepp och 

det är en traumatisk 

diagnos.”  

Det gör stor 

skillnad att de får 

ett ansikte de 

känner igen och 

någon som de kan 

prata med som är 

lugn i den här 

situationen som är 

traumatisk 

Ett känt 

ansikte gör 

skillnad  

Relation till 

vårdpersonalen 

– en faktor som 

gör skillnad 

Att få vården 

anpassad utifrån 

sina individuella 

behov  

  

Forskningsetiska överväganden 

 

Innan studiens början gav de berörda verksamhetscheferna ett muntligt och skriftligt 

godkännande till att genomföra arbetet. Att medverka i studien var frivilligt och deltagarna 

kunde närhelst de ville avbryta medverkan utan närmare förklaring, vilket de informerades om 

muntligt och skriftligt (bilaga 2 och 3). Vetenskapsrådet (2017) menar att forskning ska 

bedrivas så att ingen person far illa på grund av forskningen. Därför blev intervjuerna 

avidentifierade i studien så att ingen deltagare eller patient kunde identifieras. Resultatet 

redovisades med hjälp av citat från intervjuerna. Detta ökar trovärdigheten av resultatet enligt 

Danielson (2014b). Alla ljudfiler och utskrifter lagrades i en av författarnas hem och var 

endast tillgängligt för författarna. Dessa raderades efter studiens avslut. 

  

Sjuksköterskor valdes ut som informanter istället för patienter som genomgått CRS med 

HIPEC då dessa ansågs var en sårbar grupp. Enligt Kjellström (2017) ska deltagare till 
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forskning inte väljas ut endast för att de är lättillgängliga. Det identifierades dessutom en risk 

att patienterna inte skulle ha tillräckligt med ork för att ställa upp på en intervju. Även om det 

fanns fler yrkesgrupper som vårdade patienten var sjuksköterskan den ansvariga för patientens 

omvårdnad. Då det var begränsat med tid att utföra datainsamlingen var det mer rimligt att 

hinna genomföra studien om sjuksköterskor intervjuades. En av författarna i föreliggande 

studie arbetade på den aktuella avdelningen som studien genomfördes vid. Det fanns en risk 

att detta kunde påverkat frivilligheten att delta.  

  

RESULTAT 
 

Analysen resulterade i tre kategorier och sju subkategorier. Kategorierna var 

Fysiska omvårdnadsbehov – komplexa att åtgärda och vanligt med bakslag, Att få vården 

anpassad utifrån sina individuella behov och Psykosociala omvårdnadsbehov blir inte 

uppfyllda. Innehållet i kategorierna beskrev, utifrån sjuksköterskans perspektiv, hur 

omvårdnaden av patienterna genomfördes. Resultatet speglade olika omvårdnadsbehov hos 

patienterna och hur dessa blev tillgodosedda. De aspekter inom vården som behövde 

förbättras identifierades också. 

  

Resultatet presenteras i tabell 3 samt i löpande text och citat användes för att styrka resultaten. 

Citaten följs av ordet sjuksköterska och ett nummer inom parentes för att kunna visa vem som 

säger vad. 
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Tabell 3. Resultatöversikt 

Subkategori Kategori 

Illamående – mycket intensivt och svårt 

att lindra 

Känsla av att vara sängbunden och 

förlorad självständighet 

Smärta - ett behov med många uttryck  

Fysiska omvårdnadsbehov – komplexa att åtgärda 

och vanligt med bakslag   

Relation till vårdpersonalen – en faktor 

som gör skillnad  

Svårigheter att uttrycka sina behov   

Att få vården anpassad utifrån sina individuella 

behov  

Brist på anpassad information 

Psykiskt lidande – ofta förbisett  

Psykosociala omvårdnadsbehov blir inte 

uppfyllda 
 

 

 

Fysiska omvårdnadsbehov – komplexa att åtgärda och vanligt med bakslag     

 

Denna kategori resulterade i de tre subkategorierna Illamående – mycket intensivt och svårt 

att lindra, Känsla av att vara sängbunden och förlorad självständighet och Smärta - ett behov 

med många uttryck. De innehöll de fysiska omvårdnadsbehov som sjuksköterskorna 

identifierade hos denna patientgrupp, hur de kan tillgodoses samt vilka svårigheter som finns 

för att tillgodose dem. 

 

Illamående – mycket intensivt och svårt att lindra. 

 

Illamåendet beskrev sjuksköterskorna som mycket intensivt hos många patienter och kunde 

vara svårt att lindra samt ha flera bakomliggande orsaker. Först och främst kunde illamåendet 

bero på själva operationen patienterna gått igenom, men även ventrikelsonden, tarmparalys 

och biverkningar av läkemedel kunde bidra till att patienterna mådde illa.  

 

“Alltså generellt sett tycker jag att många [patienter] är lite chockade över att de mår illa, 

det är mycket olika läkemedel och så som gör att de mår illa och de tycker att det är värre än 

smärta… det suger ut mer motivation…” 

(Sjuksköterska 12) 
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Sjuksköterskorna beskrev att illamåendet hos patienterna upplevdes som det värsta under 

vårdförloppet och det största hindret för patienten att tillgodose nutrition och mobilisera sig. 

När patienternas ventrikelsond avlägsnades och de fick börja äta drabbades de ofta av bakslag 

i form av illamående och kräkningar. De kunde i värsta fall behöva erhålla ny ventrikelsond 

och återgå till fasta ett flertal gånger.  

 

“…han mådde ganska mycket illa, vi fick sätta tillbaka sonden flera gånger. .” 

(Sjuksköterska 7) 

 

Sjuksköterskorna lyfte fram att det kunde vara svårt att tillgodose nutritionsbehovet i början 

av vårdtiden då patienterna fastade och hade ventrikelsond. De erhöll nutritionsdropp, men 

det täckte inte alltid hela patientens behov.  

 

Känsla av att vara sängbunden och förlorad självständighet 

   

Sjuksköterskorna identifierade att patientgruppen som genomgått CRS med HIPEC hade ett 

stort behov av att bli mobiliserade. Det var svårt för patienterna att mobilisera sig 

självständigt på grund av att de exempelvis hade benmanschetter, dränage, urinkateter, 

smärtpumpar och övriga hjälpmedel. Sjuksköterskorna beskrev vidare att patienterna kände 

sig sängbundna och isolerade när de inte kunde röra på sig som de själva önskade. 

 

“Jag tror att många uppskattar till exempel fysioterapeuterna och liksom att vi… att vi är så 

tjatiga som vi är med mobiliseringen för det tackar de ju oss för när de väl kommer upp 

själva.” 

(Sjuksköterska 5) 

 

Sjuksköterskorna lyfte fram att patienterna uppskattade den hjälp de fick av vårdpersonalen 

med mobilisering. Dock blev patienterna beroende av vårdpersonalens stöttning och det 

kunde vara tufft för dem att själva komma igång med mobiliseringen.   
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“Ja, efter en stund, i början tycker de mest att det är jobbigt men efter ett tag så tycker de att 

det är bra att vi… att de får komma upp snabbt. Att mobiliseringsfasen har liksom gått ganska 

kvickt.” 

(Sjuksköterska 1) 

 

Eftersom mobilisering hade ett stort fokus blev patienterna motiverade till att röra på sig och 

att bli självständiga igen. Ju fler in- och utfarter, pumpar och övrig utrustning som 

avlägsnades desto lättare blev det för patienterna att klara sig själva.  

Smärta - ett behov med många uttryck  

 

Sjuksköterskorna identifierade att patienterna hade postoperativ smärta och var i behov av 

fungerande smärtlindring. I ett patientfall beskrevs det att patienten var orolig och förvirrad på 

grund av sin smärta och kunde inte definiera vart hen hade ont. Sjuksköterskorna beskrev 

också att patienterna behövde hjälp av vårdpersonalen med att lindra smärtan och oron och i 

vissa fall även att identifiera smärtan. 

 

“...ofta med oron i början iallafall så var det mycket relaterat till smärtan, den var ganska 

svår att lokalisera och definiera för honom så det var svårt ibland. 

(Sjuksköterska 3)    

 

Sjuksköterskorna beskrev inte att smärtan var det största problemet för patienten men ändå 

något som utmärkte sig främst i början av vårdtiden.   

 

Sjuksköterskorna beskrev vidare att det kunde vara svårt att lindra smärtan när patienterna 

hade EDA (epidural analgesi) som inte fungerade optimalt. Alla patienter klarade heller inte 

av att hantera en PCA (Patientkontrollerad intravenös smärtbehandling) som kompletterande 

smärtlindring.  

  

“Även om de kompletterar med PCA, tycker vissa att det är jobbigt om EDA:n tar dåligt och 

man bara har en PCA, man måste vara vaken hela tiden för att kunna trycka på den för att få 

någon smärtlindring” 

(Sjuksköterska 4)  
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Sjuksköterskorna beskrev att smärtan kunde uttrycka sig på olika sätt och att det fanns många 

aspekter att ta hänsyn till kring patientens postoperativa smärta.  

 

Att få vården anpassad utifrån sina individuella behov  

 

Denna kategori innehöll de två subkategorierna Relation till vårdpersonalen – en faktor som 

gör skillnad och Svårigheter att uttrycka sina behov. Subkategorierna innehöll de faktorer 

som sjuksköterskorna beskrev att patienterna tyckte gjorde deras vårdtid bättre.   

  

Relation till vårdpersonalen – en faktor som gör skillnad  

 

Sjuksköterskorna beskrev att patienterna blev tryggare och lugnare när de hade utvecklat en 

relation till vårdpersonalen. Att lära känna vårdpersonalen beskrevs ha en positiv inverkan på 

patienten under denna period i livet. Sjuksköterskorna beskrev att patienterna uttryckte det 

som känslan av att de blivit överkörda av en lastbil och behövde mycket motivation ofta.  

 

“Det gör stor skillnad tror jag att de får ett ansikte de känner igen och någon som de kan 

prata med och någon som liksom är lite lugn i den här situationen som är så himla 

traumatisk” 

(Sjuksköterska 1) 

 

Sjuksköterskorna beskrev att när patienten kunde tala öppet med vårdpersonalen om hur hen 

mådde och kände sig gjorde det skillnad mot det bättre. Sjuksköterskorna beskrev vidare att 

patienten behövde tid, tålamod hos vårdpersonalen och trygghet. De fick en nära kontakt med 

vårdpersonalen eftersom omvårdnaden var tidskrävande och mycket tid spenderades 

tillsammans med vårdpersonalen   

  

“Det är ju mycket omhändertagande och omvårdnad och stöttning och så från personalen 

och just att man får upprepade kontakter under dagen… De får ju ofta en ganska nära 

kontakt med patienten.” 

(Sjuksköterska 10)   

 

Sjuksköterskorna beskrev att relationen mellan vårdpersonal och patient utvecklades under 

vårdtiden och ansågs vara en viktig faktor för patientens välbefinnande.  

 



 
 

20 
 

Svårigheter att uttrycka sina behov  

   

Sjuksköterskorna lyfte fram att patienterna hade ett behov av anpassad vård, att få vara 

delaktiga och kunna påverka vården samt att få stöd att uppnå sina dagliga mål. 

Sjuksköterskorna berättade att patienterna behövde få sina behov sedda och ibland fick dem 

identifiera behov som patienten inte klarade av att uttrycka själv. Det blev då en utmaning för 

sjuksköterskan att förstå vad patienten behövde hjälp med.   

 

“Han kunde inte riktigt formulera sig vad han ville, man fick verkligen liksom ge honom 

förslag” 

(Sjuksköterska 1) 

 

Det gav en positiv inverkan på relationen mellan patient och sjuksköterska när patienten fick 

hjälp med det som var svårt att förklara. Att se och lyssna när patienten upplevde att något var 

jobbigt var en viktig faktor som sjuksköterskorna lyfte. Sjuksköterskorna behövde ta sig tid 

att motivera patienten och hjälpa hen att se sina framsteg.  

 

Psykosociala omvårdnadsbehov blir inte uppfyllda  

 

Denna kategori består av de två subkategorierna Brist på anpassad information och Psykiskt 

lidande – ofta förbisett. Här redovisas att sjuksköterskorna berättar att patienterna saknade 

information samt att det behövdes mer fokus på patientens psykiska lidande. 

 

Brist på anpassad information 

 

Sjuksköterskorna lyfte fram att patienterna ofta önskade mer upprepad information, främst 

från läkarna. Ofta erhöll patienten information om ingreppet av opererande kirurg när de var 

på uppvakningsavdelning och fortfarande påverkade av narkosen. När patienten kom till den 

kirurgiska vårdavdelningen kunde hen oftast inte komma ihåg informationen och gav 

önskemål om att få höra den igen.  
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“Informationsbiten har jag hört vissa nämna att de tycker att det… att de inte får tillräckligt 

med tid av läkarna för information. Och mycket beror väl det på att de behöver samma 

information många gånger eftersom det är väldigt mycket information som ges och de är… 

man är väldigt trött från början som sagt så man kan inte ta till sig allting.” 

(Sjuksköterska 1) 

 

Vidare beskrev sjuksköterskorna att patienterna inte alltid erhöll information om till exempel 

planerade undersökningar innan informationen hunnit bli till handling. Sjuksköterskorna 

beskrev även vikten av att våga prata med patienten om deras sjukdom, det de har varit med 

om samt om vad som kan komma att ske efter att patienten skrivits ut från den kirurgiska 

vårdavdelningen. 

  

“Jag tänker att man inte ska vara rädd att prata om sjukdomen som de har haft och 

operationen, vad de har varit med om… Så att de inte ska skämmas över det själva. “ 

(Sjuksköterska 11) 

 

Sjuksköterskorna lyfte fram att patienterna inte ska behöva känna skam över vad de gått 

igenom och att de kunde behöva få prata om framtiden. De såg en risk i att informationen 

kunde bli bristfällig eftersom vårdpersonalen inte alltid visste hur man skulle prata om 

sjukdomen.  

 

Psykiskt lidande – ofta förbisett 

 

Sjuksköterskorna beskrev att mycket fokus låg på det fysiska återhämtandet. Psykiskt lidande 

var också en stor del av vårdförloppet efter operationen men detta blev ofta förbisett. 

 

“Alla är så fokuserade på det kroppsliga, på illamåendet, smärtan på ja att det ska ätas en 

viss mängd sådär varje dag men det känns som att den psykiska biten inte tas riktigt upp, tas 

inte upp på ronden, inte alltid man pratar med patienten om det heller…” 

(Sjuksköterska 4)   

 

Det psykiska lidandet kunde visa sig som oro och frågvishet eller ett behov av stöttning för att 

orka ta sig igenom det postoperativa vårdförloppet. Sjuksköterskorna beskrev även att 
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patienterna blev understimulerade av att ligga på enkelrum och hade ett behov av samtal med 

vårdpersonalen.  

 

Vidare beskrev sjuksköterskorna att det kunde vara en utmaning för patienterna att känna sig 

bekväma med sin kropp igen efter operationen. Det kunde till exempel vara svårt att acceptera 

en stomi trots att patienten fått information före operationen om att hen kunde komma att få 

en.    

 

“Utmaningen blir bara att försöka hitta sin kropp igen. Jag tror den tas ifrån dem lite grann, 

känslan över sin egen kropp” 

(Sjuksköterska 3) 

  

Det psykiska stödet beskrevs som undermåligt av sjuksköterskorna. De beskrev att mer fokus 

och resurser bör läggas på det psykiska stödet till patienterna.  

 

DISKUSSION 
 

I resultatet framkom det, utifrån sjuksköterskornas perspektiv, att de patienter som genomgått 

CRS med HIPEC var en komplex patientgrupp med många omvårdnadsproblem som 

vårdpersonalen var tvungna att ta hänsyn till. Många patienter hade besvär av illamående 

vilket kunde leda till svårigheter med bland annat nutritionen. Patienterna behövde hjälp med 

att röra på sig men det kunde vara svårt i början av vårdtiden. De kunde även ha problem med 

smärta och oro och behövde hjälp med att identifiera och lindra smärtan. Patienterna var, 

utöver detta, också i behov av behov av mycket hjälp och stöd från vårdpersonalen. De 

upplevdes ha tilltro till vårdpersonalen, framförallt när de började lära känna personerna som 

vårdade dem. Sjuksköterskorna var tvungna att vara lyhörda för patientens behov, både när 

patienterna uttryckte behoven själva och när de inte kunde uttrycka dem. Informationen som 

patienterna erhöll var en faktor som kunde förbättras. Det gällde både bristande information 

till patienten samt att information gavs vid fel tillfälle, som till exempel när patienten var 

påverkad av läkemedel direkt efter operationen. Det upplevdes som viktigt att våga prata om 

vad patienten hade varit med om och deras sjukdom. Sjuksköterskorna upplevde att det 

psykiska stödet till patienten var bristfälligt. Det kunde vara en utmaning för patienterna att 

acceptera sin kropp och hur de kunde må efter operationen. 
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Resultatdiskussion 

 

Fysiska omvårdnadsbehov – komplexa att åtgärda och vanligt med bakslag    

 

Resultatet visade att denna patientgrupp besväras av flera omvårdnadsproblem där illamående 

var ett av de mest utmärkande, vilket överensstämmer med tidigare forskning. Arakelian et al. 

(2011) menar att illamåendet kan vara långvarigt, ibland flera veckor, och anses av 

patienterna som ett stort besvär. Sjuksköterskorna beskrev att illamåendet gjorde att 

patienterna under en tid inte kunde äta och dricka normalt, inte kunde röra sig som de önskade 

och blev trötta. Att vara påtagligt illamående gör att de grundläggande fysiska 

omvårdnadsbehov som ingår i Fundamentals of Care (Feo et al., 2017) inte blir uppfyllda. 

Behovet att få äta och dricka blir svårt att tillfredsställa när patienten fastar och är illamående. 

Illamåendet är ett stort problem för patienterna och andra omvårdnadsbehov blir lidande, 

därför kan det vara av vikt att fler behandlingsalternativ för att lindra illamåendet övervägs.  

 

Tidigare forskning visar att illamående kan förebyggas och behandlas på både farmakologisk 

och icke-farmakologisk väg. Till exempel kan TENS-behandling (transkutan elektrisk 

nervstimulering), akupressur/akupunktur och tidig mobilisering lindra illamående (Cao, White 

& Ma, 2017). Med hänvisning till vår kliniska erfarenhet erhåller patienterna i första hand 

farmakologisk behandling för sitt illamående. Varje möjlighet till att lindra patientens 

illamående bör utforskas och en kombination av farmakologisk och icke-farmakologisk 

behandling skulle kunna vara till fördel för patienterna. Inte bara för de som genomgår CRS 

med HIPEC utan även för andra patienter som lider av illamående under vårdtiden på 

vårdavdelning. Vidare kan detta intensiva illamående och övriga komplikationer leda till 

förlängda vårdtider (Simkens et al., 2018). 

  

Att mobiliseras tidigt är ett väl utforskat område och det finns evidens för att det minskar 

komplikationer efter CRS med HIPEC (Raspé et al., 2016). Resultatet visar att vårdpersonalen 

mobiliserar patienterna tidigt och flera gånger om dagen, vilket är positivt. Däremot kunde de 

ha svårt med mobiliseringen då de tidigt i vårdförloppet hade många in- och utfarter samt 

övrig utrustning som hämmade möjligheten att mobilisera självständigt. Patienterna erhöll 

därför mycket hjälp av vårdpersonalen för att kunna röra på sig, vilket är en 

omvårdnadsåtgärd som delvis främjar det fysiska omvårdnadsbehovet att bli mobiliserad (Feo 

et al., 2017). Enligt vår kliniska erfarenhet är det allmänt vedertaget på de aktuella kirurgiska 

vårdavdelningarna att tidig mobilisering gynnar patienterna. Detta kan vara en förklaring till 
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varför patienterna blir väl mobiliserade. Denna mobilisering består, enligt vår kliniska 

erfarenhet, mest av att sitta upp på sängkanten/stol och att vara uppe och gå, men den skulle 

kunna ske på fler sätt. För att inte begränsa den tidiga mobiliseringen till om/när 

vårdpersonalen har tid att hjälpa patienten bör fler alternativ till mobilisering finnas 

tillgängliga. Almeida et al. (2017) menar att en sängcykel, lättare vikter och gummiband kan 

användas för att röra på sig i liggande position. I föreliggande studie framkom det att det 

fanns många in- och utfarter som hämmade patientens förmåga till självständig mobilisering 

och därför kan träning i sängen vara ett bra alternativ för dem. Vidare har Almeida et al. 

(2017) funnit att mobilisering efter kirurgi i buken med bålträning, gångträning, aerobisk-, 

isotonisk- och isometrisk träning kan genomföras säkert för patienten och förbättra hens 

funktionella kapacitet.  

  

För att kunna mobilisera tidigt behöver patienterna ha en fungerande smärtlindring (Raspé et 

al., 2016). Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde att smärtbehandlingen varierade i 

kvalitet. Ibland fungerade inte patientens EDA effektivt och PCA kunde vara svår att hantera. 

Problematiken med smärta berör både de fysiska och psykosociala omvårdnadsbehoven i 

Fundamentals of Care (Feo et al., 2017). Detta kan ses då patienterna både behövde hjälp med 

att känna sig bekväma samt kunde uttrycka sin smärta med oro, vilket inte främjar ett 

emotionellt välmående. Tidigare forskning har visat att epidural smärtlindring är överlägsen 

övriga smärtlindrande tekniker vid abdominell kirurgi (Hughes, Wentham, McNally, Harrison 

& Wigmore, 2014). Detta skulle kunna förklara varför sjuksköterskor upplevde att det blev 

problem när den epidurala smärtlindringen inte fungerade som det var tänkt. Chou et al. 

(2016) menar att postoperativ smärtlindring kan påbörjas redan innan operationen och varje 

patient bör ha en individanpassad plan för smärtlindring. Utifrån vår kliniska erfarenhet finns 

inte en individanpassad plan för smärtlindring, vilken istället bestäms utifrån en 

standardiserad vårdplan. Baserat på den problematik med smärtlindring som framkom i 

föreliggande studie skulle det kunna vara aktuellt att utvärdera andra arbetssätt för att 

optimera smärtbehandlingen för denna patientgrupp. En individanpassad plan för 

smärtbehandlingen skulle dessutom gå väl ihop med en personcentrerad vård enligt 

Fundamentals of Care (Feo et al., 2017)  
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Att få vården anpassad utifrån sina individuella behov  

 

Resultatet visade att patienterna upplevdes lugnare och tryggare när de utvecklat en relation 

med vårdpersonalen. Att vara lyhörd var något som var viktigt för att kunna identifiera 

individuella behov hos patienterna. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning. Att 

visa hänsyn och förmedla tillit till patienten kombinerat med en god kommunikation bidrar till 

en trygg relation mellan patient och vårdpersonal (Muntlin Athlin et al., 2017; Swenne et al., 

2017). Här berörs både de psykosociala och de relationella omvårdnadsbehoven enligt 

Fundamentals of Care (Feo et al., 2017) då hänsyn behöver tas till patientens specifika behov 

samt hur sjuksköterskan bör agera. 

 

Att vara lyhörd och att utveckla en relation med patienter kan jämställas med att arbeta 

personcentrerat. I Fundamentals of Care är personcentrerad vård den grundläggande 

byggstenen där relationen mellan sjuksköterska och patient står i fokus. Patienten ska vara 

delaktig i sin vård och kunna ha en öppen relation till vårdpersonalen samt tydligt kunna 

kommunicera med denna (Feo et al., 2017). Det är dessutom lagstadgat att vården ska vara 

individuellt anpassad (SFS, 2014:821). För de patienter som genomgår CRS med HIPEC 

följs, enligt vår kliniska erfarenhet, en standardiserad vårdplan för det postoperativa 

vårdförloppet. Även om det förekommer avvikelser kan det vara svårt som vårdpersonal att 

bibehålla ett personcentrerat synsätt om inte speciellt fokus riktas mot det dagligen. Att arbeta 

personcentrerat är ett förhållningssätt och för att behålla ett förhållningssätt bör arbetsgruppen 

fortlöpande diskutera, utbilda och utveckla hur de arbetar. Det krävs ett dagligt engagemang 

samt stöd från en ledning som tror på personcentrerad vård och arbetar för att lyfta det (Kitson 

et al., 2012).  

 

Psykosociala omvårdnadsbehov blir inte uppfyllda  

 

Sjuksköterskorna identifierade att patienterna önskade bättre anpassad och upprepad 

information, främst från ansvarig läkare. Patienten har rätt att vara väl informerad och 

informationen bör vara konsekvent och väl anpassad efter patientens förmåga att förstå enligt 

Patientlagen (SFS, 2014:821). Information och utbildning är en viktig del både av patientens 

psykosociala behov och i personcentrerad vård (Feo et al., 2017). Sjuksköterskorna nämnde 

att tidsbrist och hög arbetsbelastning kunde vara bidragande orsaker till bristande information 

till patienten. Utmaningen ligger i att finna arbetssätt där delgivandet av information blir en 

naturlig del av det dagliga arbetet. Forskning har visat att patienter blir mer nöjda om ronden 
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genomförs personcentrerad (O’Leary et al., 2016). På den kirurgiska vårdavdelningen där en 

av författarna arbetar använder vårdteamet personcentrerad överlämning (PCÖ) vid skiftbyte 

mellan dag- och kvällspersonal. Patienten ges då möjlighet att vara delaktig vid det muntliga 

informationsutbytet. Trots detta visar resultatet att patienterna uttrycker en önskan om att få 

mer information av vårdpersonalen, främst från läkarna. Att patienterna var missnöjda med 

den postoperativa informationen i föreliggande studie stämmer väl överens med tidigare 

forskning (Oswald et al., 2018; Wongkietkachorn, Wongkietkachorn & Rhunsiri, 2017). Det 

skulle vara önskvärt att även kunna införa personcentrerade ronder tillsammans med läkare 

där patienten gavs möjlighet att vara närvarande och delaktig under hela ronden. Detta skulle 

kunna bidra till att det blir naturligt att ansvarig läkare kontinuerligt informerar patienten och 

detta skulle kunna ske mer än en gång per dag.  

  

Resultatet visade att patienterna inte erhöll det psykiska stöd de behövde och att mycket fokus 

istället låg på det fysiska återhämtandet. Att få en allvarlig diagnos och inte erhålla adekvat 

psykosocialt stöd strider mot patientlagen (2014) och är, ur ett vårdetiskt perspektiv, en 

allvarlig brist. Att patienterna inte erhåller psykiskt stöd påverkar dessutom både de 

psykosociala och relationella omvårdnadsbehoven negativt. Enligt Fundamentals of Care (Feo 

et al., 2017) har patienten behov av att uppnå emotionellt välmående samt att erhålla socialt 

engagemang och stöd. För att dessa behov ska bli tillgodosedda bör sjuksköterskan visa 

empati, medlidande och engagemang med patienten. Sjuksköterskan bör även vara närvarande 

och stötta patienten så att hen kan hålla sig lugn (Feo et al., 2017). Tidigare forskning har 

visat att ett gott psykiskt mående både före och efter kirurgi kan bidra till förbättrad fysisk 

återhämtning (Rosenberger, Jokl & Ickovics, 2006; Low et al., 2016). Sjuksköterskorna i 

föreliggande studie nämnde att vårdpersonalen måste våga prata om patientens sjukdom och 

om vad hen har varit med om samt inte vara rädd för att prata om framtiden och de jobbiga 

sakerna. För att det ska bli en naturlig del i arbetet bör det avdramatiseras. Det skulle vara 

önskvärt att ha det psykiska måendet som en punkt på ronden som vårdpersonalen kan gå 

igenom tillsammans med patienten. Detta skulle kunna motivera vårdpersonalen till att lägga 

ett större fokus på patienternas postoperativa psykiska välmående. 

 

Samhällsperspektiv 

 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie lyfte, likt tidigare forskning, att problematik med 

illamående är den vanligaste postoperativa komplikationen för denna patientgrupp (Arakelian 
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et al., 2011). Simkens et al. (2017) beskriver att postoperativa komplikationer kan ge 

förlängda vårdtider och i slutändan förhöjda vårdkostnader. Då denna operation redan från 

början är ett kostsamt ingrepp att utföra (Simkens et al., 2018) bör det ligga i allas intresse att 

i största möjliga mån förebygga de komplikationer som kan uppstå. Det skulle i förlängningen 

kunna reducera de extra samhällskostnaderna som annars uppstår i form av sjukskrivning, 

vårdkostnader och uteblivet arbete. Patienterna i studien vårdades främst av grundutbildade 

sjuksköterskor med kort yrkeserfarenhet och kort erfarenhet av patientgruppen. Kvaliteten på 

vården kan påverkas av sjuksköterskans erfarenhet och utbildning. Aiken et al. (2014) har 

rapporterat att ökad arbetsbelastning resulterar i ökad dödlighet samt att ökad utbildning i sin 

tur leder till minskad dödlighet. Med detta i åtanke, bör den här komplexa patientgruppen 

vårdas av specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård för att säkerställa att patienten får 

adekvat omvårdnad. Enligt Kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskan med 

inriktning mot kirurgisk vård (2014) har specialistsjuksköterskan spetskompetens för att 

kunna vårda den här komplexa patientgruppen. Vilka konsekvenser kan det innebära att svårt 

sjuka och komplexa patienter erhåller vård av en grundutbildad sjuksköterska med kort 

yrkeserfarenhet? Jangland, Nyberg & Yngman-Uhlin (2016) menar att bland annat hög 

omsättning av sjuksköterskor och krav på effektivitet är faktorer som försämrar 

patientsäkerheten. I Kompetensbeskrivningarna för både grundutbildad sjuksköterska (2017) 

och specialistsjuksköterskan inom kirurgisk vård (2014) står det att professionerna har ett 

ansvar att utföra en säker vård. Detta betyder att om oerfarna grundutbildade sjuksköterskor 

vårdar komplexa patientgrupper riskeras patientsäkerheten. Ledarna på avdelningen och 

sjukhuset har ett ansvar att värna om patientsäkerheten genom att säkerställa att patienterna 

vårdas av rätt kompetens. Detta kan göras genom att skapa goda arbetsförhållanden och 

uppmuntra till utbildning. 

  

Resultatet i denna studie lyfter behovet av personcentrerad vård. Utifrån sjuksköterskornas 

berättelse framkom det att tidsbrist och hög arbetsbelastning var hinder för att de skulle kunna 

arbeta personcentrerat. Det kan anses att det behöver uppmärksammas mer vilka 

arbetsförhållanden vårdpersonalen ställs inför och vad detta innebär för patienterna. Oerfarna 

sjuksköterskor ställs inför en moralisk stress när de blir tvungna att vårda patienter som är 

svårt sjuka och har ett omfattande omvårdnadsbehov. Detta påverkar patientsäkerheten och 

sjuksköterskornas arbetsförhållande negativt, vilket skulle kunna delvis förklara den höga 

omsättningen av sjuksköterskor som finns idag. Enligt vår kliniska erfarenhet är 

sjuksköterskor i regel flexibla och löser de situationer som de ställs inför. De påtalar att det 
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finns brister och önskar till exempel mer tid för patienterna, men anpassar sig ändå efter de 

förhållanden som råder.    

  

Metoddiskussion 

 

Enligt Priebe och Landström (2017) är förförståelse något som kan ha inflytande över ett 

examensarbete. Båda författarna arbetar på kirurgiska vårdavdelningar och har erfarenhet av 

komplex postoperativ vård av patienter, vilket kan ses som en styrka då författarna är väl 

insatta i omvårdnadsbehoven som framkommer i studien. En av författarna arbetar bland 

annat med patienter som genomgått CRS med HIPEC. En av författarna har inte förförståelse 

eller erfarenheter av patientgruppen, vilket medfört att denne kunde vara mer objektiv i sitt 

synsätt. 

 

Frågorna i intervjuguiden har utformats utifrån studiens syfte med avsikt att få fram patientens 

behov ur sjuksköterskans perspektiv. Detta kan ses både som en styrka och en svaghet. Det är 

en styrka att sjuksköterskorna får berätta utan påverkan utifrån och giltigheten styrks när de 

beskriver verkliga patientfall. Svagheten ligger i att sjuksköterskorna har fått olika 

uppföljningsfrågor, vilket kan ske med semistrukturerade intervjuer. Analysen av data 

genomfördes utifrån sjuksköterskornas berättelse utan att författarna tolkade det som hade 

sagts. Detta är en styrka då arbetssättet stärker en studies giltighet (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). 

  

Sjuksköterskornas korta erfarenhet kan förklaras av att det genomfördes en omorganisation på 

det aktuella sjukhuset som innebar att patientgruppens postoperativa vård förflyttades till en 

annan kirurgisk vårdavdelning. Urvalet visar dock en sann bild av hur verkligheten kan se ut 

på dagens sjukhus. Medelvärdet av de intervjuade sjuksköterskornas erfarenhet av 

patientgruppen var under sex månader. Detta kan anses som en relativt kort erfarenhet av en 

specifik patientgrupp. En av de intervjuade sjuksköterskorna hade dessutom mycket kort 

erfarenhet av att vårda patienter som genomgått CRS med HIPEC. Denna deltagare 

inkluderades i studien då medelvärdet av erfarenhet av CRS med HIPEC hos de 

grundutbildade sjuksköterskorna var under sex månader. Deltagaren hade inte erhållit någon 

introduktion i vården av patientgruppen och speglade därför hur vården av denna 

patientgruppen bedrivs idag. Ett smalt spann av erfarenhet sänker studiens giltighet då ämnet 

inte blir belyst av flera personer med samma mängd erfarenhet (Lundman & Hällgren 
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Graneheim, 2012).  

 

Att sjuksköterskor och inte patienterna själva intervjuades kan också anses som en brist med 

studien. Andra behov som sjuksköterskorna inte visste om hade eventuellt framkommit om 

det var patienterna själva som blev intervjuade. Styrkan i att intervjua sjuksköterskor finns i 

att sjuksköterskan har akademisk kunskap inom omvårdnad och är utbildad i att identifiera 

omvårdnadsbehov. Dessutom träffar sjuksköterskorna fler patienter och har därför flera 

patientfall att utgå från i sin erfarenhet till skillnad från patienten själv som oftast endast har 

sig själv att utgå från. Att redovisa resultaten tillsammans med citat ger en god insyn i 

sjuksköterskornas svar och ökar studiens giltighet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Tillförlitligheten av resultatet stärks av att sjuksköterskorna fick svara på samma frågor 

utifrån intervjuguiden samt att en provintervju genomfördes (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Alla intervjuer har genomförts av en författare medan den andra 

författaren har genomfört transkriberingen vilket kan stärka tillförlitligheten av intervjuerna 

och transkriberingen då detta försäkrar att dessa gjorts på samma sätt varje gång, av en och 

samma författare. Det faktum att vissa intervjuer blev kortare än andra kan anses vara en 

faktor som kan sänka studiens tillförlitlighet. Intervjuerna genomfördes utanför respektive 

avdelning och spelades in på diktafon, vilket däremot kan anses som en fördel för studiens 

resultat, då sjuksköterskorna fick ett miljöombyte som kan anses positivt för intervjuernas 

genomförande. Tillförlitligheten stärks av att författarna gemensamt har genomfört analysen 

och diskuterat fram subkategorier och kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). En 

svaghet med studien är att det kan finnas svårigheter att upprepa studien då de nya 

informanternas erfarenheter och beskrivningar av patientfall skulle kunna ge ett annorlunda 

resultat (Polit & Beck, 2012).  

 

Studiens resultat kan överföras på liknande patientgrupper som besväras av komplexa 

omvårdnadsproblem. De förslag på omvårdnadsåtgärder som presenteras kan tillämpas även 

på andra kirurgiska patienter som lider av postoperativt illamående, smärta och svårigheter 

med mobilisering. Det hade varit intressant att göra en jämförande studie med patienter som 

genomgått CRS med HIPEC som deltagare, men då krävs längre tid för datainsamling. 

Utmaningen med att intervjua sjuksköterskor var att patientperspektivet var svårt att belysa då 

det lätt blev att sjuksköterskornas svar färgades av deras egna åsikter och inte patienternas. 

Därför behövde intervjufrågorna fokusera på patientens omvårdnad och eventuella 

omvårdnadsproblem. 
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När studien är avslutad och godkänd kommer deltagarna samt övrig sjukvårdspersonal på de 

två kirurgiska vårdavdelningarna få möjlighet att ta del av arbetet. Detta gör att trovärdigheten 

i studien stärks enligt Petersson (2017).  

 

Slutsats 

 

Resultatet i studien visar att patienter som genomgått CRS med HIPEC har många 

omvårdnadsproblem och att omvårdnaden behöver förbättras inom flera avseenden. En mer 

strukturerad och personcentrerad omvårdnad skulle tillgodose fler omvårdnadsbehov. Denna 

komplexa patientgrupp bör vårdas av sjuksköterskor med god yrkeserfarenhet och högre 

utbildning, exempelvis specialistsjuksköterskor med inriktning mot kirurgisk vård.  

För att förbättra omvårdnaden bör ytterligare forskning genomföras med patienter som 

genomgått CRS med HIPEC som informanter. 
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BILAGA 1. INTERVJUGUIDE 

(Innan intervjun startar går författaren och deltagaren igenom samtyckesblankett och 

informationsbrev för att bli insatt i syftet) 

  

Ålder: 

  

Kön:           Man            Kvinna        

  

Utbildningsnivå:                                Kandidat                                    

 Magister                  Master 

  

Hur lång erfarenhet av patienter som genomgått cytoreduktiv kirurgi med HIPEC: 

  

Hur lång tid som sjuksköterska: 

  

Jag kommer nu ställa frågor angående en patient som genomgått cytoreduktiv kirurgi med 

HIPEC - tänk dig in i ett patientfall. 

  

Frågor 

-Kan du berätta om en patient som vårdades på din avdelning efter cytoreduktiv kirurgi med 

HIPEC? 

  

-Vilka omvårdnadsbehov uttryckte patienten? Hur uttryckte patienten dem? Förändrades 

omvårdnadsbehoven under vårdtiden? 

  

Om vi tänker generellt angående hela patientgruppen nu 

  

-Vilka utmaningar möter patienten under vårdtiden? 

  

-Vad beskriver patienterna som positivt under vårdtiden? Varför, utveckla? 

  

-Uttrycker patienterna något de skulle vilja förbättra med vårdtiden? Tror du att det är 

möjligt? 

  

Sammanfatta intervjun kort med deltagaren 

-Finns det något mer som du vill lyfta utifrån patientens perspektiv? 

  

Tack så mycket för ditt deltagande!   
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BILAGA 2. INFORMATIONSBREV 
  

Information om examensarbete: 

Patienter som genomgått cytoreduktiv kirurgi med HIPEC–får de den omvårdnad de 

behöver? 

Till dig som är sjuksköterska och arbetar med patienter som genomgått cytoreduktiv kirurgi 

(CRS) med hypertermisk intraperitoneal kemoterapi (HIPEC) 

 

Bakgrund och syfte 

Att genomgå CRS med HIPEC är något livsförändrande för en person, med en lång 

återhämtningsperiod både på den kirurgiska vårdavdelningen och flera månader efteråt. 

Forskning har bedrivits kring dessa patienter månader efter operationen men det saknas 

evidens om den postoperativa tiden på vårdavdelning. Därför vill vi beskriva hur 

omvårdnaden av dessa patienter bedrivs postoperativt på kirurgisk vårdavdelning. 

  

Syftet med detta examensarbete är att beskriva från sjuksköterskans perspektiv hur 

omvårdnaden möter de relationella, fysiska, och psykosociala behoven enligt Fundamentals of 

Care hos patienter som genomgått cytoreduktiv kirurgi med HIPEC. 

  

Tillfrågan om deltagande 

Du tillfrågas eftersom du arbetar med patienter som genomgått CRS med HIPEC. Önskemålet 

är att få intervjua dig om patienters upplevelser av omvårdnaden under tiden på din avdelning. 

Intervjun kommer spelas in. Dina svar kommer att behandlas så att ingen obehörig kan ta del 

av dem. Deltagandet i studien är frivilligt och du kan avstå från att delta, eller när som helst 

avbryta din medverkan utan att ange orsak. 

  

Hantering av data 

Intervjun kommer att skrivas ut och användas till en examinationsuppgift i en magisterkurs 

vid Uppsala universitet. studien kommer att redovisas i seminarieform på universitetet samt 

publiceras på webbportalen DIVA. I studien kommer enskilda individer inte att kunna 

identifieras. 

Kontakt 

Kan du tänka dig att delta i studien? Om du har några frågor eller vill anmäla ditt intresse att 

delta är du välkommen att kontakta oss: 

  

Johan Erlandsson: johan.erlandsson.2815@student.uu.se Tel: 076-1135472 

Sjuksköterska under specialistutbildning, specialistsjuksköterskeprogrammet, Uppsala 

universitet 

  

Emelie Lindner Brundin: emelie.lindnerbrundin.8094@student.uu.se Tel: 073-6229781 

Sjuksköterska under specialistutbildning, specialistsjuksköterskeprogrammet, Uppsala 

universitet 

  

Katarina Edfeldt: katarina.edfeldt@surgsci.uu.se 

Universitetslektor, specialistsjuksköterskeprogrammet, Uppsala universitet 
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BILAGA 3. SAMTYCKESBLANKETT 
  

Samtyckesblankett 

  

Jag har tagit del av informationsbrevet om studien: Patienter som genomgått cytoreduktiv 

kirurgi med HIPEC–får de den omvårdnad de behöver? 

  

Jag har också tagit del av informationen att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta när 

som helst utan att ange någon orsak. 

  

Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad och att intervjun spelas in på band. 

  

Underskrift av intervjuperson 

  

 __________________________________ 

Ort, datum 

  

__________________________________ 

Underskrift 

  

  

__________________________________ 

 Telefonnummer 

  

 


