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ABSTRACT 

Background: Information regarding the pre/intra/post – operative routines is given prior to surgical 

interventions. It is not entirely clarified how patients perceive this information. 

Objective: To explore patients  ́ experiences regarding preoperative information before undergoing 

colo-rectal cancer surgery. 

Design: Qualitative descriptive study with semi-structured interviews. 

Setting: Interviews were conducted in a hospital ward on a university hospital in Sweden. 

Participants: 14 participants were asked to participate and seven accepted to participate in the study.  

Method: Interviews were tape recordered and collected data were transcribed verbatim and analyzed 

for latent content using Graneheim and Lundman´s outline for content analysis. 

Results:  Main theme: Person-centered nursing care. Four themes were identified: 1. The meaning of 

individual-based information. 2. Explicit notifications and warm receptions promote feelings of safety. 

3. Support from next of kin are meaningfull. 4. Waiting for answers promotes feelings of uncertainty. 

All of the participants were satisfied with acquired preoperative information. However, a few of the 

participants had difficulties remembering all of the information given. Feelings of uncertainty about the 

prognosis and the future were present and were experienced as to somewhat burdensome. The 

importance of relatives and next of kin were very important in regard of understanding and memorizing 

given information, but also for emotional support. The need for further desired information included 

pharmacological side effects, dietary advice following surgery, test results, perioperative complications 

and information regarding life after discharge.  

Conclusions: Providing person-centered care based on the narrative from the patient can help healthcare 

professionals to provide more accurate and individual based preoperative information.  

Keywords: Nursing, colo-rectal cancer, patient´s needs of preoperative information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Inför ett kirurgiskt ingrepp erhålls information kring pre/intra/post – operativa 

rutiner. Det är inte helt klarlagt hur patienter uppfattar och kan ta till sig denna information. 

Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av preoperativ information inför kolo-rektal cancer kirurgi. 

Design: Kvalitativ deskriptiv studie med semi-strukturerade intervjuer. 

Kontext: Intervjuerna genomfördes på en vårdavdelning tillhörande ett universitetssjukhus i Sverige. 

Deltagare: 14 deltagare tillfrågades att delta i studien varav sju accepterade att delta. 

Metod: Intervjuerna spelades in på band och transkriberades ordagrant, insamlad data analyserades efter 

latent innehåll utefter Graneheim och Lundmans modell för innehållsanalys. 

Resultat: Huvudtema: Personcentrerad omvårdnad, och fyra teman: 1. Betydelsen av individuellt 

anpassad information. 2. Tydliga besked och bra bemötande främjar trygghet. 3. Stöd av närstående är 

betydelsefullt. 4. Väntan på svar främjar ovisshet. Deltagarna var sammantaget nöjda med erhållen 

preoperativ information. Några av deltagarna hade dock svårigheter att minnas all information som 

givits. Att leva i ovisshet kring fortsatt prognos samt framtiden gav känslor av otrygghet och oro.  

Betydelsen av närstående och anhöriga var stor, dels för att uppfatta informationen korrekt, för att 

minnas den samt för emotionellt stöd. Behov av ytterligare information gällde biverkningar av 

läkemedel, kostråd efter kirurgi, provsvar, peroperativa förlopp samt information kring livet efter 

sjukhusvistelsen.  

Slutsats: : Att utgå från en personcentrerad vård, där patientens egna berättelse är i fokus, kan bidra till 

att ge en mer individbaserad preoperativ information, och på så sätt stärka patientens egna resurser under 

vårdtiden.  

 

Nyckelord: Personcentrerad vård, kolorektal-kirurgi, perioperativ omvårdna
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BAKGRUND 

Kolorektal cancer 

Kolorektal cancer är den tredje vanligaste av alla cancerdiagnoser i världen. Flest fall finns i 

Västeuropa, Nya Zeeland och Australien. Antal ny-upptäckta fall har dock minskat i USA, men 

ökat i Norge. Kolorektal cancer är den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen.  

Primärsymtom på kolorektal cancer brukar vanligtvis vara förändringar i eliminationsvanor, 

blod i avföringen samt anemi. Utredningsförloppet vid misstänkt diagnos består initialt av 

kliniska utredningar med palpatation rektalt, rektoskopi samt anamnesen. Vidare utredningar 

sker med bilddiagnostik som magnetröntgen, CT-thorax/buk för att fastställa tumörens läge och 

utbredning. PET-röntgen används för utredning huruvida fortsatt behandling sker kurativt eller 

palliativt (Riklund-Åhlström, Blomqvist, Torkzad & Hellström, 2016). 

Orsaken till kolorektal cancer är ännu inte helt klarlagd. Dock finns det predisponerade faktorer 

kopplat till livsstil, såsom vissa typer av föda, tobak, alkohol och grad av fysisk aktivitet. Vid 

ändring i livsstilsvanor skulle prevalensen av ny-upptäckta fall kunna minskas med 18 – 30 %. 

Andra medicinska riskfaktorer är diabetes, ulcerös kolit samt Crohn´s sjukdom. En viss 

ärftlighet har även fastställts som en riskfaktor (Olsson, 2016). Ungefär 20 % av all kolorektal 

cancer tros bero på hereditet (Törnberg, Olsson & Nilbert, 2016). 

I Sverige är incidensen för koloncancer 4000 fall per år. Gällande rektalcancer upptäcks ungefär 

2000 fall per år, med en något högre frekvens hos män än hos kvinnor. Mortaliteten beräknas 

till cirka 2500 fall per år. Sjukdomen diagnostiseras främst hos patienter i åldrarna 50 – 80 år 

och endast ett fåtal procent är under 50 år vid insjuknande i någon av dessa cancerformer. Den 

totala förekomsten av kolorektalcancer var år 2010 uppemot 44 000 individer (Olsson, 2016).  

Behandlingen är primärt kirurgi, där tumören tas bort genom resektion av hela eller delar av 

malignt tarmparti i kolon eller rektum. Vid koloncancer utförs exempelvis vänster/högersidig 

hemikolektomi och vid cancer i rektum utförs till exempel intersfinkterisk rektumamputation. 

Majoriteten av kirurgin genomförs med öppen teknik, men även laparoskopisk teknik 

förekommer (Glimelius, Albertsson, Nygren & Perman, 2016).  

Preoperativ information 

Inför ett kirurgiskt ingrepp erhåller patienten en mängd information, både skriftligt och 

muntligt. Preoperativ information innefattar information inför anestesin, det kirurgiska 

ingreppet, smärtbehandling, läkemedel, prognos, samt risker och komplikationer i samband 

med anestesi och det kirurgiska ingreppet (Keulers, Scheltinga, Houterman, Van Der Wilt & 
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Spauwen, 2008; Mitchell, 2017; Suhonen, Nenonen, Laukka & Välimäki, 2005; Mordiffi, Tan 

& Wong, 2003). Välinformerade patienter preoperativt ger snabbare återhämtning, färre 

postoperativa komplikationer, minskad preoperativ ångest (Aasa, Hovbäck & Berterö, 2013). 

Aasa et al., (2013) har intervjuat patienter om deras erfarenhet av preoperativ information given 

av sjuksköterskor. Patienterna kände sig sedda och bekräftade och detta medförde en ökad 

förståelse för egen delaktighet i återhämtningen. Studien visade också att vårdpersonal måste 

anpassa informationen efter individen samt följa upp patienterna längs hela den perioperativa 

vården. Patienterna upplevde sig som mest sedda i det initiala förloppet, men att senare känna 

sig som ”en av många”. 

En studie av Suhonen et al., (2005) visade att given preoperativ information inte alltid 

överensstämde med patienternas egna önskemål. Patienterna värderade information kring det 

rent medicinska, det vill säga kring diagnos, behandling samt undersökningar högre än 

information kring omvårdnad såsom eftervård, nutrition, psykosocialt samt diagnosens effekt 

på det dagliga livet. Studien visade dock på en högre önskan av information kring omvårdnad 

än vad som faktiskt gavs. Keulers et al., (2008) visade att kirurger undervärderade patienternas 

behov av preoperativ information. Patienterna i studien skattade värdet av information kring 

pre/postoperativa vården, anestesi, ingreppet, sjukhusmiljön samt egenvård högt. Även studien 

av Mordiffi et al., (2003) visade att sjuksköterskor och läkare missbedömde vad patienterna 

önskade erhålla för information. 

Sjöstedt, Hellström och Stomberg (2011) intervjuade perioperativa sjuksköterskor samt 

anestesiologer angående deras erfarenheter kring vad patienterna upplevdes ha för 

informationsbehov inför kolorektal kirurgi. Fyra teman uppkom: att minska ångest, skapa 

trygghet, information om smärtlindring och att delge kunskap. Deltagarna ansåg även att 

patienterna ofta behövde upprepad samt individanpassad information.  

En systematisk litteraturstudie av Chan, Kan, Lee, Chan och Lam, (2012) inkluderade 11 

kvalitativa artiklar om patienters erfarenheter av både skriftlig samt muntlig preoperativ 

kommunikation. Studien visade på behov av en mer individanpassad information där patientens 

behov styr information samt mängden av densamma. Vidare visade studien betydelsen av 

anhöriga i kontakten med vårdpersonalen för att lättare kunna minnas och ta till sig 

informationen. 

Flera studier (Aasa et al., 2013; Sjöstedt et al., 2011; Suhonen et al., 2005) visar behov av en 

individanpassad preoperativ information, där patienternas egna behov står i fokus.  
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En copingteori utvecklad av Miller (1995); The Monitor Blunter Style Scale [MBSS], används 

som en psykologisk modell för att tolka olika copingstrategier hos patienter som får svåra 

medicinska besked, t ex vid cancerdiagnoser eller andra livshotande besked. Enligt Miller 

(1995) finns det två copingstrategier; ”monitors” och ”blunters”, där monitors vill erhålla 

maximal mängd, medan ”blunters” snarare medvetet undviker informationen. Anledningen till 

detta är enligt Miller (1995) att ”monitors” i regel mår bättre ju mer information som ges, samt 

att dessa generellt är mer oroliga över diagnosen och behöver mer psykosocialt stöd än 

”blunters”. Dessa olika copingstrategier påvisade även Lambert, Loiselle & Macdonald (2009a, 

2009b) vilka även visade skillnader i omfattningen av individuell informationssökning hos 

dessa två grupper. Tre cancerdiagnoser ingick i studierna; rektal, bröst samt prostata cancer. I 

första studien av Lambert et al., (2009a), visades skillnader på omfattningen av ”aktiv 

informationssökning”, där ”monitors” ingick som undersökt grupp. Tre olika sökningsmönster 

identifierades, ”intensivt – komplementär – tillfälligt” sökande beroende på patienternas 

preferens av informationsmängd. Exempel: Intensivt sökande ville ha samtlig information om 

alla behandlingar för att logiskt kunna värdera behandlingarna mot varandra. Komplementära 

sökande nöjde sig med information kring bestämd behandling. Tillfälliga sökande föredrog 

information från andra patienter som fått samma behandling. I den andra studien av Lambert et 

al., (2009b) undersöktes gruppen ”blunters” närmare och två olika mönster inom gruppen 

identifierades; ”ointresserad – undvikande” där den ointresserade gruppen var mer ”neutrala” i 

sin informationssökning, var mer passiva sökanden, samt var dessa patienter mer benägna att 

önska mer koncist och kortfattad information utan överväldigande specifika detaljer. Den 

undvikande gruppen var mer benägna att önska information som var mer positiv, lugnande samt 

betryggande. Författarna konkluderar att patienterna har olika behov av mängd information 

beroende på vilken grupp denne tillhör och att vårdpersonalen kan ge en mer individanpassad 

information genom att utgå från dessa personlighets samt sökningsbeteenden.  

Germeni och Schulz (2014) menar i deras metasyntes att hänsyn även bör ges till patientens 

egna karakteristiska samt vilken fas av cancerkontexten patienten befinner sig i, då behovet av 

information kan förändras över vårdtiden.  

Teoretisk utgångspunkt 

Omvårdnad på avancerad nivå har alltmer kommit att utgå från sex kärnkompetenser utarbetade 

av Quality and Safety Education for nurses [QSEN] (2005). Dessa innefattar personcentrerad 

vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker 

vård samt informatik (Edberg et al., 2013). Hälso – och sjukvården utvecklas allt mer mot en 

personcentrerad vård. Begreppet är stort och innefattar flera teoretiska utgångspunkter. Ekman 
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och Norberg (2013) menar att det inte finns någon sammanhängande definition av 

personcentrerad vård, men att betoningen ligger på individen och dess enskilda behov. 

Tyngdpunkten inom hälso- och sjukvården bygger på medicinsk ledning och diagnoser, med 

hierarkier emellan vårdpersonalen relaterat till traditioner (Wolf & Carlström, 2014). Vid en 

personcentrerad vård ändras detta till att innefatta tydliga samarbeten mellan professionerna, 

där patientens behov är i centrum (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014; Wolf & Carlström, 

2014). Personcentrerad vård kan te sig genom olika begrepp såsom personcentrerat vårdande 

samt personcentrerad medicin/omvårdnad (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014). Det viktigaste 

är enligt Ekman och Norberg (2013) att lyssna på vad patienterna faktiskt berättar, vad som gör 

ont, vad som är problematiskt i vardagen relaterat till ohälsa, hur ohälsan begränsar patientens 

liv, samt hur hens egna resurser kan påverka prognos samt återhämtning. Genom att lyssna på 

patienternas upplevelser om sin egen hälsa kan sjuksköterskan i sitt arbete förstärka patientens 

resurser till hälsa med utgångspunkt från patienten själv. Enligt Ekman (2014) är den absoluta 

förutsättningen för att i kliniken arbeta personcentrerat, är att utgå från patienternas berättelser, 

där hänsyn och respekt ska ges till patienternas upplevelser, känslor samt resurser. Vidare 

beskrivs även vikten av att se relationen till patienten som primär för att utarbeta en vårdplan.  

Utgångspunkten för kommande studie är kärnkompetensen personcentrerad vård. För kliniken 

kan studien ge ytterligare insyn i hur förbättring av gällande praxis kring informationsgivning 

kan utvecklas. För analys av insamlade data kan begreppet och kärnkompetensen 

personcentrerad vård ge hjälp i att belysa vilka områden patienterna behöver och vill ha mer 

information om.  

Lokala rutiner 

Vid studerat sjukhus i föreliggande studie anländer patienterna initialt till en kirurgisk 

öppenvårdsmottagning där den övergripande informationen kring diagnos, behandling samt 

fortsatt vård ges både muntligt samt skriftligt. Eventuella utredningar utförs och vid medicinsk 

indikation för kirurgi ges ett datum för planerad operation, varav inskrivning sedermera sker på 

en avdelning enkom för detta ändamål. 

Patienterna erhåller en pärm med 11 punkter fördelat på ungefär 30 sidor, där det är tänkt att 

patienterna själva fyller i uppgifter kring den egna vårdplanen allt eftersom den fortskrider med 

tider och resultat för undersökningar och provtagningar. Patienterna får även fylla i vad 

behandlingskonferenserna kommit fram till gällande val av behandlingsmetod; kirurgisk, 

cytostatika behandling eller en kombination av dessa. Även skriftlig information om diagnosen 

finns beskrivet. På så sätt får patienterna en överblick kring den egna vårdplanen. Det finns 
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även information kring preoperativa kostrestriktioner i samband med själva operationen, samt 

restriktioner kring motion/kost för det postoperativa skedet. Vidare bifogas en anatomisk bild 

över kolon, där ansvarig kirurg kan rita vilken del av tarmen samt ungefärlig storlek av 

resektatet. Även information vid en eventuell stomi delges samt kontaktuppgifter till 

stomiterapeut. Allmän information såsom namn och kontaktuppgifter till kontaktsjuksköterskor 

bifogas. Patienterna erbjuds även samtalsstöd via klinikens kuratorer om behov uppstår. I det 

postoperativa skedet vårdas patienterna på en kirurgisk slutenvårdsavdelning tills full 

återhämtning sker och återgång till hemmet är möjlig.  

Problemformulering 

Kolorektal-cancer är en diagnos med relativt hög mortalitet. Patienter är i behov av korrekt 

preoperativ information, då antalet postoperativa komplikationer kan minska. Preoperativ 

information är en viktig del inför ett kirurgiskt ingrepp. Patienterna vill känna sig delaktiga i 

den egna vården vilket ökar patienternas förmåga till återhämtning. Tidigare studier visar på 

behovet av fortsatta studier kring ämnet, för att utveckla riktlinjer och öka individanpassad 

preoperativ information (Aasa et al., 2013; Sjöstedt et al., 2011; Suhonen et al., 2005; Chan et 

al., 2012).  

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva patienters erfarenheter av skriftlig samt muntlig 

preoperativ information inför kolorektal cancerkirurgi.  

METOD 

Design 

Retrospektiv kvalitativt deskriptiv intervjustudie, med semi-strukturerade frågor. Designen är 

av explorativ ansats, med ett beskrivande av deltagarnas berättelser (Kim, Sefcik & Bradway, 

20; Sandelowski, 2000; Sandelowski, 2010). 

Urval 

Urvalet av patienter skedde selektivt (Kim et al., 2016) då utförd kolorektal cancerkirurgi var 

det som eftersöktes hos potentiella deltagare. Alla åldrar och kön accepterades. I samråd med 

operationskoordinator på den kirurgiska vårdavdelningen valdes patienter att tillfråga. 

Tillfrågan skedde både på inskrivningsenheten samt vårdavdelning muntligt och skriftligt, både 

av författaren samt avdelningspersonal. Totalt 14 patienter tillfrågades varav 7 tackade ja till 

ett deltagande. Tio deltagare hade varit önskvärt, men på grund av bortfall och tidsbrist fick sju 
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deltagare accepteras. Typ av kirurgi se tabell 1 nedan. En patient från inskrivningsenheten samt 

sex från vårdavdelningen rekryterades till studien. Åldern på deltagarna varierade mellan 60 – 

89 år.  

 

         Tabell 1: Typ av ingrepp  

Deltagare Ingrepp 

1.   
Främre resektion + 

ileostomi 

2. Låg främre resektion 

3.   Sigmoideumresektion 

4.  HIPEC 

5.  Låg främre resektion 

6. Polyper 

7.  HIPEC 

Kontext 

Studien genomfördes på ett universitetssjukhus i Sverige. Intervjuerna genomfördes på en 

kirurgisk postoperativ vårdavdelning i nära anslutning till utskrivning från vårdavdelningen. 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamling skedde genom semi-strukturerade intervjuer efter utarbetat frågeformulär enligt 

Kvale och Brinkmann, (2014a), se Bilaga 1. Tematiska frågor utformades efter studiens syfte. 

Frågorna som användes under intervjuerna var av samtalsspråklig karaktär baserade på de 

tematiska frågorna (Kvale & Brinkmann, 2014b). Provintervju skedde enligt Bilaga 1 för att 

öka kunskaperna kring rollen som intervjuare och för att undersöka utarbetat intervjuformulärs 

möjlighet att besvara syftet (Danielsson, 2012a). Resultatet av provintervjun visade på större 

behov av flexibilitet kring frågornas turordning, då andra ämnen än för syftet intressant, 

diskuterades. Detta ledde till att författaren fick anpassa turordning på frågorna för att 

uppmuntra patienterna till att berätta mer utförligt. Inledande fråga enligt Bilaga 1 ställdes till 

alla deltagare, för att ge intervjun en inledande start. Patienterna tilläts berätta helt fritt om 

upplevda erfarenheter. Då deltagarna fick berätta fritt, var det inte i alla intervjuer nödvändigt 

att ställa alla frågor (Bilaga, 1). Utan dessa blev besvarade under berättandets gång. 
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Tillvägagångssätt 

Efter godkänd studieansökan från verksamhetschef för berörd verksamhet se Bilaga 3, började 

urvalsprocessen. Alla tillfrågade deltagare fick läsa igenom information om studien samt en 

samtyckesblankett. Denna signerades vid ett godkännande att delta, se bilaga 2 samt 3. 

Intervjuernas längd varierade mellan 15 min – 45 min. Insamlad data sparades efter samtycke 

från deltagarna, på en mobil bandspelare. Dessa kodades enbart med en siffra samt kirurgiskt 

ingrepp. Efter transkribering har denna data raderats. Intervjuerna skedde antingen under 

privata förhållanden på patientens egen sal eller i ett av vårdavdelningens undersökningsrum. 

Transkribering av intervjun gjordes i merpart samma dag eller dagen efter intervjun. Detta för 

att lättare memorera gester, ansiktsmimik, kroppsspråk som uppkommit under intervjun 

(Danielsson, 2012b). Varje transkribering sparades ihop med intervjukoden på en hårddisk på 

författarens dator. Inga personuppgifter har sparats i anslutning till färdiga transkriberingar. 

Tiden för datainsamling var tre veckor inklusive transkribering. 

Forskningsetiska överväganden 

Etiska motiv för studien var viljan att göra gott och att framtida vård kan bedrivas utifrån vad 

patienterna själva efterfrågade (Kjellström, 2012). Vid genomförandet av denna studie som 

involverar människor är den grundläggande huvudprincipen att den endast kommer utföras med 

hänsyn till människovärdet och hens grundläggande rättigheter samt människans rätt till frihet. 

Detta innebär att deltagandet var högst frivilligt och att deltagaren när som helst under 

forskningsprocessen kunde välja att avsluta sin medverkan utan att behöva ange orsak. 

Deltagarna informerades kring rättigheterna gällande detta med hjälp av ett informationsbrev, 

se Bilaga 1. Detta brev innehöll väsentlig samt konkret, lättläst och tydlig information gällande 

studien (CODEX, 2016; Kjellström, 2012; Kvale & Brinkmann, 2014b), det vill säga:  

- Syftet med studien 

- Författarens bakgrund och eventuella intressekonflikter 

- Metod: inspelningsförfarandet, analys 

- Förvaring och behandling/hantering av inspelat material samt personuppgifter 

- Frivilligt deltagande 

- Risker med deltagandet 

- Informerat samtycke 

- Sekretess 



                                                                                                                                          

8 

 

- Godkännande av verksamhetschef 

- Uppgifter till författare vid behov av kontakt  

- Insamlandet av data påbörjades inte förrän deltagarna hade givit ett informerat samtycke 

(Bilaga 3; CODEX, 2016).  

En etisk risk med studien var att obehöriga kunde höra vad som sades under pågående 

intervjuer. Sex av sju intervjuer kunde hållas utan avbrott. En av intervjuerna var tvungen att 

hållas med en ofrivillig åhörare, deltagaren gav dock sitt fulla samtycke till detta (Kvale & 

Brinkmann, 2014b). Deltagarna var uppegående och intervjuerna skedde nära till utskrivning 

från vårdavdelningen.  

Det är av betydande vikt att intervjuaren håller en professionell, objektiv, lyhörd samt en neutral 

roll gentemot deltagarna. Det kan uppstå bekymmer om deltagaren känner sig påverkad av 

intervjuaren, och det kan i slutändan förvanska resultatet. Lika viktigt är det att intervjuaren 

inger förtroende, så deltagaren ”vågar” svara så öppet och ärligt som möjligt på frågorna som 

ställs (Kvale & Brinkmann, 2014c; Kjellström, 2012). 

Bearbetning och analys 

Studiens syfte var av explorativ karaktär vilket gör den kvalitativa innehållsanalysen enligt 

Graneheim och Lundman (2004) till en lämplig dataanalysmetod (Graneheim & Lundman, 

2004; Vaismoradi, Turunen & Bondas, 2013). Valet av analysmetod gör att både det latenta 

och det manifesta innehållet kan användas för bearbetning och analys.  Kategorier representerar 

det manifesta innehållet, det som den transkriberade texten tydligt visar. Ett tema representerar 

det latenta innehållet, vilket innebär det tolkade underliggande budskapet i texten. Tolkning och 

analys sker i flera steg på olika tolknings – samt abstraktionsnivåer.  Det är viktigt att 

kontinuerligt återgå till texten i sin helhet för att öka datas giltighet under analysprocessens 

olika steg. En meningsbärande enhet måste förstås och tolkas utifrån den kontext det tas ifrån. 

Vidare bör dess storlek vara tillräcklig utan att förlora dess innebörd eller innehålla flera olika 

betydelser. Det är även viktigt att jämföra uppkomna teman/kategorier med ursprungskontexten 

och reflektera över dess giltighet under processens gång. (Graneheim & Lundman, 2004). 

Transkriberade intervjuer lästes igenom flera gånger för att erhålla en känsla för helheten, vad 

texten berättade i stort. Hänsyn togs till eventuella särskilda ansiktsuttryck eller förändrade 

tonlägen, noterade i den transkriberade texten, t ex vid positiva eller negativa berättelser. 

Därefter delades domäner upp i texterna utefter studiens syfte, det vill säga all text som 

handlade om preoperativ information. Domänerna lästes igenom flera gånger innan det mest 

väsentliga sorterades ut till meningsbärande enheter. Varje enhet kondenserades och en kod 
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som representerade innehållet abstraherades fram.  Hänsyn togs hela tiden till studiens syfte 

och under kodnings - samt analysprocessen återgick författaren genomgående till 

ursprungskontexten för att jämföra resultat mot ursprungstext. Koderna delades upp efter 

likheter eller skillnader och med hänsyn till syfte, ursprungskontext, deltagarnas bakgrund samt 

författarens förförståelse som operationssjuksköterska abstraherades underteman samt teman. 

Se tabell 2 nedan för exempel på analysprocess. 

 

Tabell 2: Analyssteg 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

enhet 

Kod Undertema Tema 

”Gäller att inte kastar 

på dom en massa 

information som dom 

kanske inte vill och 

orkar ta liksom”  

Kasta inte massa 

information på 

alla 

Anpassa 

informationen efter 

patientens behov 

Individanpassad 

information 

Betydelsen av 

individuellt 

anpassad 

information 

”Men jag har ju dom 

inom sjukvården som 

jag, mina vänner som 

jag kan fråga”. 

Har vänner inom 

sjukvården att 

fråga 

Information från 

vänner inom 

sjukvården 

Behov av vänner Stöd av närstående 

är betydelsefullt 

 

RESULTAT 

Totalt 8 underteman framkom efter analys av koder. Underteman med liknande betydelser 

delades in, varav fyra teman identifierades. Det övergripande temat belyser huvudresultatet. Se 

tabell 3 för det slutliga resultatet.  

 

Tabell 3: Huvudresultatet i tabellform 

Huvud-

tema 
Personcentrerad omvårdnad 
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Tema 

Betydelsen av 

individuellt 

anpassad 

information 

Tydliga besked och 

bra bemötande 

främjar trygghet 

Stöd av 

närstående är 

betydelsefullt  

 Väntan på svar 

främjar ovisshet 

Under-

tema 

Individanpassad 

information  

Behov av mer 

information 

Känna sig sedd   

Tydliga och raka 

besked              

Behov av 

anhöriga  

Behov av vänner  

I väntan på besked                 

Lägga sitt liv i andras 

händer 

Citat 

”Ja, jag hade 

nog kanske velat 

veta vilket ämne 

dom var 

intresserad av i 

mitt blod, var det 

något underskott 

eller tvärtom?” 

(3) 

 

”För mig är det 

lugnande och veta, veta 

vad som sker. Fast det är 

så mycket negativt så 

tycker jag det är bra för 

att då känner man sig 

säkrare på något sätt. 

Man har kontroll över 

situationen på ett annat 

sätt” (7) 

”Ja, ja vi var ju så 

smarta så att vi, 

jag tog ju med frun 

också, så vi skrev 

ju och så fick vi ju 

infon” (1) 

 

”Eller också får man 

liksom nå mer, när det 

blir uppföljning, för jag 

ska ju tillbaka på 

återbesök om några 

veckor. Men det låter ju 

positivt på dom så jag 

vet ju inte” (5) 

 

Betydelsen av individuellt anpassad information 

Sammanfattningsvis upplevdes den skriftliga informationen bra enligt många, tydligt och väl 

beskriven information gällande diagnos, behandling samt vårdförlopp. Även tider och platser 

för undersökningar/provtagningar var enligt majoriteten väl beskrivna. Det som framkommer 

är dock att det upplevdes som väldigt mycket att läsa och komma ihåg. Samt att fokus 

huvudsakligen läggs på tider samt platser för undersökningar inför operationen. Det framkom 

att det kunde upplevas som svårt att minnas den skriftliga informationen då given mängd av 

några ansågs vara för stor.  

Individanpassad information  

Samtliga deltagare fick samma skriftliga information samlad i en pärm. Samtliga var nöjda med 

informationen, och att det fanns möjlighet att själv välja hur mycket av den samlade 

informationen man tog till sig av. Det fanns variationer bland deltagarna hur mycket 

information som önskades, vissa ville veta precis allting, både skriftligt samt muntligt från 

vårdpersonal. I andra fall önskades en mindre mängd av information, då sjukdomen upplevdes 
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förvärrad ju mer information som gavs. Det fanns även funderingar huruvida den skriftliga 

informationen var utformad för att passa alla ålderskategorier, inklusive den äldre patientens 

informationsbehov, relaterat till mängden av skriftlig information.  

Önskan om ytterligare information 

Det framkom att anvisningar för preoperativa undersökningar samt provtagningar kunde 

förtydligas, då det tidvis hade varit svårt att hitta till rätt plats på berört sjukhus. Vidare önskades 

det mer information kring kostråd efter operationen i hemmet och information kring hur livet 

kan te sig efter utskrivning. Även råd kring fysisk aktivitet efter vårdtiden önskades. När 

informationen gavs i omgångar under vårdtiden upplevdes detta positivt och gav ökad förståelse 

för informationen, samt blev lättare att minnas denna.  Information angående biverkningar av 

läkemedel hade varit sparsam och hade varit önskvärt. Information om smärtlindring hade varit 

adekvat och tillräcklig. 

Tydliga besked och bra bemötande främjar trygghet 

Generellt var alla deltagarna nöjda med bemötandet i mötet med sjukvården. Inget framkom 

som visade motsatsen, utan tvärtom var tillgängligheten högt uppskattad bland samtliga 

deltagare.  

Känna sig sedd och omhändertagen  

Alla deltagare var mycket nöjda med bemötandet och tillgängligheten både på vårdavdelning 

samt mottagning, när frågor samt funderingar uppstod. Detta främjade känslor av trygghet 

under hela vårdtiden. Deltagarna gav mycket beröm till vårdpersonalen. Tillgängligheten på 

vårdpersonal samt läkare för svar på frågor upplevdes som bra och relativ snabb. Samtliga 

deltagare hade särskilda kontaktsjuksköterskor att vända sig till, och det upplevdes som en 

trygghet att kunna vända sig till dessa, ifall frågor eller funderingar uppstod.  Dock var det få 

av deltagarna som utnyttjade kontaktsjuksköterskorna, men var ändå nöjda med deras 

tillgänglighet och tryggheten i vetskapen om dessa gav ökad trygghet för deltagarna. 

Det upplevdes som tryggast när samma person ansvarade för anestesin peroperativt, som den 

som utförde preanestesibedömningen då det var ett ansikte och röst man kände igen inne på 

salen. 

Tydliga och raka besked främjar trygghet             

Det framkom behov av en rak och ärlig kommunikation, där positiva såsom negativa besked 

gavs. Vid tydliga besked främjades känslan av att känna sig sedd och omhändertagen, samt 
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trygg. En av deltagarna kände sig en aning åsidosatt i mötena med kirurg samt anestesiläkare 

och upplevde inte att tid avsattes i den tid som utlovats: 

”Jag hade velat prata mer med dom, jag fick en känsla av att dom nonchalerade mig litegrann i det 

löftet, att jag skulle få prata mer med dom, för jag hade själv lite frågor” (3) 

Detta bemötande främjade känslor av osäkerhet och otrygghet inför operationen, då uppkomna 

frågor inte blev besvarade.  

Stöd av närstående är betydelsefullt 

Samtliga deltagare uppgav behovet av stöd från anhöriga eller vänner yrkesverksamma inom 

sjukvården, i samband med operationen. Några var i ökat behov av anhöriga för att bearbeta 

och förstå all information korrekt, men även för känslomässigt stöd. 

Behov av anhöriga  

Anhöriga som stöd vid undersökningar och dylikt uppskattades av deltagarna då dessa 

närvarande under besök har underlättat för att uppfatta all information korrekt. Vidare har 

deltagarna uppskattat det känslomässiga stödet som deras medverkan genom hela vårdförloppet 

har gett. Från diagnosbesked till det postoperativa skedet. Flera uppgav att stödet har varit 

ovärderligt för att förstå och minnas informationen. 

Behov av vänner 

De deltagare som hade tillgång till anhöriga eller vänner verksamma inom sjukvården frågade 

om specifika detaljer kring generell sjukhusvård samt perioperativa rutiner inne på 

operationssalen. Dessa vänner upplevdes som ett oerhört stort stöd för att underlätta vårdtiden 

för deltagarna, då man lättare förstod vårdprocesserna. Men man uppgav också en önskan om 

att få liknande information från vårdpersonal. 

Väntan på svar främjar ovisshet 

I väntan på besked    

Det framkom osäkerhet kring den egna framtiden samt prognos. Detta då deltagarna inte alltid 

kunde erhålla direkta besked kring prognos och det kirurgiska förloppet/resultatet. Information 

från ansvarig kirurg upplevdes vara av lite olika karaktär. Några av deltagarna kunde inte få en 

egentlig uppskattning av storleken på avlägsnad del innan operationen. Detta hade gett känslor 

av oro inför operationen hos några av deltagarna. Vid eventuell fortsatt behandling med 

cytostatika uppgav flera av deltagarna att det var svårt att i förväg få besked kring detta. Detta 
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kunde framkalla känslor av oro, att inte få raka besked kring detta. Alla deltagarna kände dock 

stor tilltro till framtiden och den egna prognosen.  

Lägga sitt liv i andras händer 

Samtliga deltagare uppgav hög tilltro till sjukvården och vårdpersonalen. Vidare fanns hög tillit 

till behandlande läkare. I intervjuerna framkom det att det ibland fanns osäkerhet kring tilltron 

för sjukvården och dess personal rent generellt, huruvida det var säkert att ha den tilltron. 

Känslan av att lägga sitt liv i andras händer var hög.  

DISKUSSION 

Sammanfattning 

Fyra teman identifierades efter analys av insamlad data, se tabell 3 ovan. Huvudtema: 

Personcentrerad omvårdnad, och fyra teman: 1. Betydelsen av individuellt anpassad 

information. 2. Tydliga besked och bra bemötande främjar trygghet. 3. Stöd av närstående. 4. 

Väntan på svar främjar ovisshet. Syftet med denna studie var att beskriva patienters 

erfarenheter av preoperativ information inför kolorektal cancerkirurgi. Studien ville besvara 

huruvida informationen gavs utifrån ett personcentrerat perspektiv, hur mängden information 

upplevdes samt behov av ytterligare information. Deltagarna var sammantaget nöjda med 

erhållen information. Det framkom dock svårigheter att minnas all information som givits. Att 

leva i ovisshet kring fortsatt prognos samt framtid, gav känslor av otrygghet och oro. Betydelsen 

av närstående och anhöriga var stor, dels för att uppfatta informationen korrekt, men även för 

att minnas den samt för känslomässigt stöd. Behov av ytterligare information gällde 

biverkningar av läkemedel, kostråd efter kirurgi, provsvar, peroperativa förlopp, fysisk aktivitet 

samt information kring livet efter sjukhusvistelsen.  

Resultatdiskussion 

Deltagarna påtalade att given preoperativ information var väl beskriven och tydlig, och samtliga 

var nöjda med erhållen information. Men vissa valde medvetet bort information, då detta 

framkallade känslor av att sjukdomen förvärrades. Vidare upplevde vissa informationen som 

generell och inte alltid baserad på individuella önskemål. Detta är även vad Chan et al., (2012) 

visade i deras litteraturöversikt. Dom konkluderade att mängden information hade betydelse, 

där vissa patienter har en mättnadsgräns över hur mycket information som önskades. Vidare 

framkallade en för detaljrik information känslor av rädsla hos vissa av deltagarna. För att utgå 

personcentrerat i mötet med patienten inom preoperativ information, bör tillfrågan ske kring 
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hur mycket information som önskas, genom att lyssna på patientens berättelse. På så sätt får 

patienten komma till tals och individuella behov kan lyftas fram.  

Denna studie visar två grupper av patienter, där önskan av mängden information varierade 

betydligt, några ville veta allt medan andra inte alls önskade samma mängd, utan snarare 

medvetet valde bort informationen. Detta överensstämmer med en studie gjord av Worster och 

Holmes, (2008) där det framkom två typer av patienter; den ena gruppen ville veta precis allt, 

till skillnad mot den andra gruppen, som medvetet valde bort information. I studien av Miller 

(1995) överensstämmer detta, där dessa typer av grupper kategoriseras efter begreppen 

”monitors” och ”blunters”. Enligt Lambert et al., (2009a, 2009b) hade även grupperna 

skillnader i sig, vilket kan tas i beaktande när vårdpersonal delger information till patienterna. 

Germeni och Schulz (2014) menar att det även skiljer sig under hela vårdprocessen, från 

diagnostillfället till behandlingsavslut, att patienternas emotionella och perceptionsförmåga 

förändras under hela vårdprocessen, beroende på vart patienterna befinner sig. Dessa skillnader 

kan vägleda vårdpersonalen hur patienternas egna önskemål kan tillgodoses och på så sätt kan 

patienterna lättare hantera vårdtiden och känna sig mer delaktig. 

Intervjuerna i denna studie visade på betydelsen av den skriftliga informationen, där deltagarna 

själva kunde anpassa mängden samt typ av information efter eget önskemål. Den skriftliga 

informationen var högt uppskattad just för detta. Även om det var mycket att läsa, kunde 

deltagarna själva välja hur mycket information som önskades. Den var även uppskattad för 

tillgängligheten, om något undrades fanns den alltid att gå tillbaka till. Men även här bör 

vårdpersonal låta patientens berättelse komma till tals i enlighet med personcentrerad 

omvårdnad (Ekman, 2013), för att då lättare kunna styra mängden information. 

Information inför utskrivning önskades, hur det dagliga livet kommer te sig samt undran över 

eventuella kostrestriktioner postoperativt. Detta överensstämmer med en studie gjord av 

Beaver, Latif, Williamson, och Procter, (2010), där deltagarna uttryckte oro över fortsatt diet 

postoperativt, där adekvata rutiner kring kosthållning erhållits preoperativt. Denna information 

önskades innan utskrivning, för att på så sätt bättre förbereda för det dagliga livet och erhålla 

samt bibehålla kontrollen.  Ur ett vårdetiskt perspektiv bör det ses som en nödvändighet för att 

förebygga eventuellt lidande. Inget i denna studie visade att någon medicinsk information 

saknades, vilket kan tolkas som att den således varit adekvat. Detta är vad studien av Suhonen 

et al., (2005) visade, att den medicinska informationen var adekvat och tillräcklig. Däremot så 

visade studien att mer information kring omvårdnad såsom kost, livet efter utskrivning 

önskades än vad som gavs av vårdpersonal. En studie av Lithner, Klefsgard, Johansson & 

Andersson (2015) visade att patienterna hade stort behov av fortsatt information efter 
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utskrivning för att på bästa sätt kunna hantera det dagliga livet. Studien rekommenderade att 

öka patienternas delaktighet inför utskrivning för att sen lättare kunna hantera det vardagliga. 

Genom att tillvarata patienternas önskemål och föra en dialog inför utskrivning kan 

sjuksköterskan i sitt yrkeutsövande bättre förbereda patienter för livet efter utskrivning. 

Deltagarna beskrev känslan av att lägga sitt liv i andras händer, där pålitligheten hos 

vårdpersonal ibland ifrågasattes. Vidare förekom det tankar om att inte ifrågasätta 

behandlingsval, och uttrycka sig om något man kanske egentligen inte vet något om. Flera av 

deltagarna uttryckte önskan om en rak och ärlig kommunikation, med klara samt tydliga besked. 

Det upplevdes som lugnande när vårdpersonalen kontinuerligt beskrev vad som hände och 

varför. Det främjade känslor av att bli sedd, känna sig trygg samt bli bemött med respekt. 

Väntan på provsvar, undersökningssvar samt fortsatta behandlingsstrategier upplevdes kunna 

öka ovissheten. Att erhålla såväl negativa som positiva besked främjade trygghet och lindrade 

oro. Detta överensstämmer med studier av Sjöstedt et al. (2011) samt Hansen et al. (2011). 

Sjöstedt et  al. (2011) som konkluderar att patienters oro och ångest inför behandlingar lindras 

genom adekvat information. Likaså konkluderar Hansen et al. (2011) att patienterna behöll 

kontroll över situationen samt minskade ovissheten när klara, tydliga samt ärliga besked gavs, 

oavsett om det var positiva eller negativa. Vidare menar Hansen et al. (2011) att ovisshet kring 

den fortsatta prognosen kan leda till sämre livskvalitet för cancerpatienter generellt. I mötet 

med denna patientgrupp som sjuksköterska är det viktigt att ge raka och tydliga besked, då det 

tydligt främjar hälsa.  

Samtliga deltagare var nöjda med bemötandet från vårdpersonalen. Likaså upplevdes dessa som 

tillgängliga om frågor uppstod. Tillgången till kontaktsjuksköterskor uppskattades, trots att få 

av deltagarna använde sig av dessa. Men dom främjade ändå känslor av trygghet och att känna 

sig sedd i den egna situationen. Att lätt kunna nå dessa via telefon utan köer eller beställa tid 

upplevdes väldigt bra. Detta överensstämmer med studien av Beaver et. al (2010), där vissa av 

patienterna hade haft tillgång till sjuksköterskor specialiserade inom kolorektal vård. 

Sjuksköterskorna följde patienterna över en lång period, och var alltid tillgängliga för såväl 

medicinska råd som psykosocialt stöd, vilket patienterna hade uppskattat. I denna studie 

använde inte deltagarna kontaktsjuksköterskorna alltför ofta, men det kanske bör uppmanas till 

detta, då det efter utskrivning kan kännas tryggt att ha fortsatt kontakt med någon inom 

sjukvården, specialiserad på kolorektal cancer. 

Vikten av stöd från anhöriga under hela vårdtiden påtalades som mycket högt. Vidare var 

anhöriga ett mycket stort stöd i möten med vårdpersonal för att bistå med hjälp att komma ihåg 

det som muntligt informerades. Liknade slutsats fick Chan et al., (2011), där närstående höll en 
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betydande roll i kommunikationen med vårdpersonalen. Patienterna upplevde nära och kära 

som ett mycket stort stöd både gällande att minnas all information men även som psykosocialt 

stöd. Även Aasa et al., (2013) påtalar betydelsen av stöd från anhöriga under möten med 

vårdpersonal för att lättare kunna ta till sig given information. I mötet med dessa patienter 

visade Aasa et., (2013) att vårdpersonalen bör inkludera anhöriga och närstående lika mycket 

som patienterna, då dessa är av stor betydelse för patienterna. Sjuksköterskan kan i kliniken 

interagera med patienternas närstående under vårdtiden och se dessa som en resurs för att öka 

patienters välbefinnande samt delaktighet för den egna vården. Tillsammans kan en, för 

patienten, individuell vårdplan uträttas, där även närstående inkluderas. 

Syftet med denna studie var att undersöka patienters erfarenheter av preoperativ information 

inför kolorektal cancerkirurgi. Den teoretiska utgångspunkten var personcentrerad vård, en av 

sex kärnkompetenser för sjuksköterskor (QSEN, 2005), där patientens behov är i centrum. 

Författaren har i denna studie utgått från deltagarnas egna berättelser och erfarenheter, och 

försökt framföra dessa i denna studie. Deltagarna är nöjda med vårdtiden i stort, men hade 

önskat sig mer information kring livet efter vårdtiden, postoperativa kostrestriktioner, 

individuellt baserad information där individens behov styr mängden.  

Metoddiskussion 

Studien är av kvalitativ ansats med kvalitativ innehållsanalys som vald analysmetod. 

Författaren är operationssjuksköterska och har vid ett flertal tillfällen mött denna patientgrupp 

på operationssal, men aldrig på vårdavdelning postoperativt. Urvalet var selektivt då enbart en 

viss patientgrupp eftersöktes. Urvalet skedde i samråd med operationskoordinator på 

avdelningen som hade god kännedom om patienterna på vårdavdelningen. Vederbörande hade 

vana sedan tidigare att vara behjälplig för andra studenter i samma situation. Potentiella 

deltagare fick information om studien skriftligt samt muntligt. Tillfrågan skedde både 

preoperativt samt postoperativt. Det var ett relativt stort bortfall och majoriteten av bortfallen 

skedde preoperativt. Intervjuerna skulle ske postoperativt på vårdavdelning vid lämpligt skede. 

Intervjuerna skedde inne på patientens sal eller undersökningsrum under privata förhållanden. 

Författaren har tidigare inte genomfört en empirisk studie, utan enbart litteraturöversikter. Detta 

kan ha påverkat val av design samt urvalsförfarande. Vald analysmetod har författaren tidigare 

använt i annat examensarbete. Analysprocessens gång har varit i samråd med handledare, vilken 

har läst igenom analysens olika steg och givit återkoppling. Detta borde öka giltigheten av 

resultatet, då analysprocessen skett i samråd med denne. Författarens förförståelse för 

vårdkontexten postoperativt var limiterad. Detta kan ha påverkat urvalsförfarandet, i efterhand 

kanske en tillfrågan i hemmet efter utskrivning också hade varit lämpad för att kunna besvara 
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studiens syfte även ur ett etiskt perspektiv, då patienterna hade varit helt återhämtade och fått 

ett större helhetsperspektiv över vårdtiden, vilket kanske hade gynnat datainsamlingen. Antalet 

deltagare hade kunnat vara fler för att erhålla mättnad, men på grund av tidsbrist fick sju 

accepteras. Spridningen bland deltagarna var relativt stor med olika åldrar och kön, vilket borde 

öka studiens giltighet då livserfarenheterna och deras bakgrunder varierade (Graneheim & 

Lundman, 2004; Cope, 2014). 

Författaren har alltid försökt hålla en objektiv roll under intervjuer samt analysprocessen för att 

inte förvanska resultatet eller påverka deltagarna under intervjuerna. Graneheim och Lundman 

(2004) förespråkar att alltid gå tillbaka till ursprungsdata för att undvika risken att data tas ur 

sitt sammanhang och på så sätt riskera att förvanska kodningen. Författaren har gjort detta 

genomgående under analysprocessen. Då författaren genom sin förförståelse för studiens 

analysmetod sedan tidigare, eftersöktes det latenta innehållet enbart. Under kodningsprocessen 

framkom en majoritet av latent innehåll, vilket medförde att endast latent tolkning utfördes. 

Författaren fick gå tillbaka några steg i analysprocessen och påbörja en ny kodningsfas utefter 

dom meningsbärande enheterna. Koderna delades in efter liknande betydelser som tolkades 

fram till studiens underteman. För att öka trovärdigheten har författaren gått tillbaka till 

transkriberad text efter sammanställning av underteman, för att jämföra studiens fynd mot 

ursprungsdata (Graneheim & Lundman, 2004).  

Resultaten av denna studie kan vara av betydelse även för andra patientgrupper med andra 

cancerdiagnoser. Genom att utgå från begreppen ”monitors” och ”blunters” kan vårdpersonal 

på så sätt lättare kunna tillgodose patienternas individuella behov av kontinuerlig information 

beroende på var i vårdskedet patienterna befinner sig. Genom att identifiera patienternas 

individuella informationsbehov samt karakteristiska kan vårdpersonalen minska eventuella 

känslomässiga besvär en cancerdiagnos innebär (Miller, 1995; Lambert et al., 2009a, 2009b; 

Germeni & Shulz, 2014).  

Författaren har haft en önskan om att presentera en studie som är konkret och koncist. 

Förhoppningen är att studiens huvudsyfte besvarats på ett trovärdigt sätt med tillförlitligt 

resultat, och att deltagarnas berättelser har lyfts fram. 

KONKLUSION 

Studien genererade resultatet att majoriteten var nöjda med erhållen information, men att mer 

information önskades inom vissa områden. Vidare önskades mer individanpassad information, 

där mängden anpassades efter individuella önskemål. Denna studie visar behovet av en mer 
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personcentrerad omvårdnad. Den kan även ge en vägledning mot en mer personcentrerad vård, 

med patientens önskemål i centrum. Genom att utgå från personcentrerad omvårdnad kan 

sjuksköterskan bättre tillgodose patientens behov i sitt yrkesutövande. Fler studier om 

individanpassad information utifrån personcentrerad omvårdnad borde vara av relevans likväl 

för den kliniska verksamheten som den akademiska. Att bedriva en personcentrerad omvårdnad 

är ett sätt att utveckla vården framåt och därmed kvalitetsförbättra hälso – och sjukvården för 

samhället i stort. 
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BILAGA 1 

 

INTERVJUMALL 

 

Forskningsfrågor 

 

1. Erfarenheter kring preoperativ information inför ingreppet 

- Vad för information har erhållits 

- Hur har informationen erhållits 

- Vem har givit informationen  

 

2. Skattning av information 

- Vilken information var bra 

- Vilken information var mindre bra 

- Varför? 

 

3. Individuella behov 

- Ytterligare behov av information? 

- Minskat behov av någon/några kategorier? 

 

4. Gå igenom mallen, har tillräckligt med svar erhållits?  

 

Följdfrågor 

Svar styr eventuella följdfrågor. 

Hur kändes det? Hur upplevde du det? Minns du vad du fick för typ av information? Kommer 

du ihåg av vem du fick information? Du nämnde tidigare (….) skulle du vilja berätta lite mer 

om det? Vad upplevde du som bra, mindre bra? Varför kände du så?  
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 BILAGA 2 

 

Tillfrågan om deltagande i studie om preoperativ information 

 

Jag ska genomföra en magisteruppsats inom ramen för Specialistsjuksköterskeprogrammet 

inriktning anestesi på Uppsala Universitet. Området jag har valt att studera närmare är den 

preoperativa informationen inför ett ingrepp i magen. Syftet med studien är att undersöka hur 

du som patient har upplevt informationen som du har fått innan operationen. Jag är intresserad 

av detta då jag själv har varit patient och bär med mig mina erfarenheter. Även forskning har 

visat att vårdpersonalen tror sig veta vad patienterna vill veta. För att utveckla vården och 

tillgodose patientens individuella behov är ett deltagande av dig av högsta betydelse. 

Jag vill genomföra en intervju där du berättar fritt kring dina erfarenheter gällande detta. 

Intervjuerna kommer att spelas in på band och sedan efteråt kommer jag att lyssna på dom 

och skriva ut på papper. Inga personuppgifter kommer att vara med på bandet, utan endast ett 

nummer, typ av ingrepp, ålder och kön. Ditt namn och eventuellt telefonnummer kommer att 

sparas endast om du vill ha den färdiga uppsatsen, inga andra uppgifter sparas. Jag är den 

enda som har tillgång till inspelat material som kommer hållas inlåsta utom räckhåll för 

obehöriga. 

Ett deltagande är högst frivilligt och sker inte förrän du har signerat detta papper. Du kan när 

som helst under hela intervjun välja att avbryta ditt deltagande utan att ge mig en förklaring 

till varför. Du kan även välja att inte delta även efter en intervju om så önskas. Insamlat 

material kommer då förstöras. 

Risker som kan uppstå vid ett deltagande kan vara att du kanske kommer att bli påmind om 

något obehagligt som har hänt och/eller att du känner dig utlämnad. Återigen så har du full 

rätt att omedelbart avsluta din medverkan. Mina avsikt är att denna studie ska lyfta fram dina 

åsikter och erfarenheter som patient, att låta dig få berätta din berättelse. Ditt deltagande kan  
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BILAGA 2 

 

bidra med ytterligare kunskap kring preoperativ information samt hur den kan förbättras för 

framtida patienter. 

Studien är godkänd av berörd verksamhets – samt avdelningschef  och av Uppsala 

Universitet. 

 

Kontaktuppgifter: 
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BILAGA 3 

 

Informerat samtycke till deltagande 

Jag ger härmed mitt fulla samtycke till deltagande i studien. Jag är införstådd med att jag när 

som helst kan välja att avbryta utan att motivera varför. Jag har erhållit information om 

studiens syfte, risker, dess nytta samt om konfidentialitet kring hantering av mina 

personuppgifter. Jag har emottagit kontaktuppgifter för eventuella frågor eller val att avbryta 

mitt deltagande.  

 

Ort/Datum 

 

Namn



 

 

 


