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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Patienter som har genomgått cytoreduktiv kirurgi (CRS) med eller utan 

hypertermisk intraperitoneal kemoterapi (HIPEC) är en patientgrupp med många komplexa 

omvårdnadsbehov, återhämtningsprocessen är ofta lång och utmanande. Det saknas dock 

forskning om patienternas upplevelser av sin återhämtning på vårdavdelning. 

Syfte: Syftet var att beskriva hur patienter som genomgått CRS med eller utan HIPEC 

upplever den postoperativa återhämtningen på vårdavdelning, samt om den omvårdnad de får 

möter deras individuella omvårdnadsbehov. 

Metod: En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju patienter 

på en gynekologisk- och en kirurgisk vårdavdelning. Data analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultat: Två kategorier identifierades: En tid kantad av fysiska utmaningar men att 

successivt återgå till det normala och En berg- och dalbana av tankar och känslor. Resultatet 

påvisade såväl fysiska som psykiska utmaningar under återhämtningsprocessen på 

vårdavdelningen. Patienterna beskrev illamående, trötthet och initialt svårigheter att komma 

upp och röra på sig. De delgav även känslor av oro, frustration och en saknad av närstående. 

Vårdpersonalen hade en viktig roll i att skapa trygghet under vårdtiden genom stöd, 

information och samtal. 

Slutsats: Studiens resultat påvisar att patienter som genomgått CRS med eller utan HIPEC 

upplever såväl fysiska som psykiska utmaningar under återhämtningsprocessen på 

vårdavdelningen. Genom stöd, information och samtal kan vårdpersonalen möta patientens 

individuella behov och på så sätt främja återhämtningen. Genom att säkerställa hög 

kompetens hos den vårdpersonal som vårdar dessa patienter kan patientsäkerheten säkras och 

en god omvårdnad kan bedrivas. 
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ABSTRACT 

Background: Patients that have undergone cytoreductive surgery (CRS) with or without 

hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) are a patient group with many complex 

nursing care needs, the recovery process is often long and challenging. However, there is no 

research on the patients experiences of the recovery on the ward. 

Aim: The aim was to describe how patients that have undergone CRS with or without HIPEC 

experiences the postoperative recovery at the ward, and if the nursing care they receive 

matches their individual needs. 

Method: A qualitative study with semi-structured interviews were conducted with seven 

patients on one gynecological- and one surgical ward. Data was analysed with qualitative 

content analysis. 

Result: Two categories were identified: A time filled with physical challenges but gradually 

returning to normal and A roller coaster of thoughts and emotions. The result showed both 

physical and mental challenges during the recovery process on the ward. The patients 

described nausea, tiredness and initially difficulties with mobilisation. They also shared 

feelings of concern, frustration and missing their relatives. The nursing staff had an important 

role in creating a safe environment during the treatment period by showing support, providing 

information and offering conversations. 

Conclusion: The result of the study shows that patients who have undergone CRS with or 

without HIPEC experiences both physical and mental challenges during the recovery process 

on the ward. Through support, information and conversations the nursing staff can meet the 

patient’s individual needs and in that way, optimize the recovery. By ensuring a high level of 

competence among the nursing staff, the safety of the patients can be guaranteed and good 

nursing can be carried out. 
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INLEDNING/BAKGRUND  

Patienter som genomgår cytoreduktiv kirurgi (CRS) med eller utan hypertermisk 

intraperitoneal kemoterapi (HIPEC) stöter på många svåra utmaningar under det postoperativa 

förloppet. Patienten har oftast ett stort behov av stöd såväl fysiskt, psykiskt som relationellt. 

En del patienter beskriver känslor av att för sjukvården endast vara en “cancerpatient” och av 

att vara fången i sin egen kropp (Leo Swenne, Jangland & Arakelian, 2017). Den 

postoperativa återhämtningen är energikrävande och definieras som en process där patienten 

återgår till sitt habitualtillstånd (Allvin, Berg, Idvall & Nilsson, 2007).  

Varje år opereras cirka 150-200 personer med CRS med HIPEC i Sverige, då CRS inte har en 

definitiv definition är statistik för endast CRS okänd. Operationsmetoden CRS med HIPEC är 

koncentrerat till fyra olika vårdenheter i Sverige, och behandlingen är både resurskrävande 

och komplicerad (Regionalt cancercentrum, 2020).  

 

Cytoreduktiv kirurgi med eller utan HIPEC 

CRS med eller utan HIPEC är en operationsmetod som kan användas vid spridd cancer till 

bukhinnan. Målet med CRS är att avlägsna all för ögat synlig tumörväxt, och uppnå en så 

kallad makroskopisk radikalitet. Operationen kan avslutas med HIPEC vilket innebär att 

operatören sköljer runt en cirka 42-gradig cytostatika i bukkaviteten i upp till 90 minuter. 

Syftet med HIPEC är att avlägsna eventuella kvarvarande cancerceller (Sugarbaker, 2009). 

Att fortsätta CRS-ingreppet med HIPEC innebär en belastning på patienten då kroppen först 

kyls ned innan den varma cytostatikan sköljs runt i buken vilket leder till en hypertermisk 

stress (Ashvin & Nikhilesh, 2016). Studier visar att CRS med eller utan HIPEC bidrar till en 

ökad långtidsöverlevnad för personer med peritoneal carcinos (Abdel-Rahman, 2020; 

Larentzakis et al., 2019; Narasimhan et al., 2019).  

Att genomgå CRS med HIPEC innebär en stor fysisk och mental påfrestning för patienten då 

det är en lång och avancerad operation (Leo Swenne et al., 2017). Detta ställer även krav på 

valet av patienter som bedöms kunna genomgå CRS med eller utan HIPEC. Om patienten 

bedöms ha för hög ålder, låg performance status eller andra morbiditeter selekteras patienten 

bort (Sugarbaker, 2009). Patienten och anhöriga bör få noggrann information om planerat 

ingrepp och eventuella komplikationer för att vara införstådda med riskerna (Ashvin & 

Nikhilesh, 2016; Sugarbaker, 2009).  
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Tiden efter operation 

I många fall vårdas patienter som har genomgått CRS med eller utan HIPEC på en högre 

vårdinstans än vårdavdelningen de första dygnet/dygnen efter operationen. Patienter som har 

genomgått CRS med HIPEC vårdas i allra första hand på en intensivvårdsavdelning det första 

dygnet. Detta för att övervaka eventuella cirkulations- och respirationsproblem samt för att 

justera de stora vätskeförluster som uppstår i samband med operation. När patienten bedöms 

som stabil sker överflyttning till vårdavdelning (Raspé, Flöther, Schneider, Bucher & Piso, 

2017). 

Omvårdnadsbehoven efter CRS med eller utan HIPEC är oftast många och komplexa och den 

postoperativa återhämtningen är lång och utmanande för patienten. Det är en process som tar 

mycket energi (Eriksson, Haglund, Leo Swenne & Arakelian, 2014; Thaysen, Lomborg & 

Seibaek, 2019). Uttalad trötthet, nedsatt hälsa och fluktuerande minne är symtom som kan 

identifieras postoperativt under vårdtiden. Även smärta, illamående och nedsatt aptit är 

symtom som beskrivits i det postoperativa skedet på vårdavdelning efter att ha genomgått 

CRS med HIPEC (Arakelian, Gunningberg, Larsson, Norlén & Mahteme, 2011; Eriksson et 

al., 2014).  

Risken för postoperativa komplikationer är relativt hög efter genomförd CRS med eller utan 

HIPEC. Raspé et al. (2017) beskriver en komplikationsfrekvens på 40 % under vårdtiden, där 

komplikationerna är av olika allvarlighetsgrad. Komplikationer som kan uppstå är bland annat 

anastomosläckage, intraabdominella abscesser, respiratorisk svikt och kardiovaskulär 

påverkan (Narasimhulu et al., 2020; Raspé et al., 2017). 

Vårdtiden är lång efter att ha genomgått CRS med eller utan HIPEC. En hög ålder och en eller 

flera grundsjukdomar (Burguete et al., 2019) samt preoperativ malnutrition (Reece et al., 

2019) är faktorer som kan resultera i en förlängd vårdtid. Efter utskrivning från sjukhuset 

fortsätter återhämtningsprocessen och många patienter upplever en förändrad livskvalitet där 

vardagen kan bestå av sömnsvårigheter, viktnedgång, depression, smärta och rädsla för 

återfall (Koole et al., 2019; Leo Swenne et al., 2017; Leo Swenne, Cederholm, Gustafsson & 

Arakelian, 2015; Shan, Saxena, Shan & Morris, 2014). 

 

Patientens återhämtning 

Återhämtningsprocessen som börjar när operationen är avslutad och pågår flera månader efter 
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operation är påfrestande (Nilsson, Gruen & Myles, 2020). Återhämtningen kan kännetecknas 

av smärta, illamående, oro, fatigue och depression (Arakelian et al., 2011; Leo Swenne et al., 

2017; Shan et al., 2014). Patienten återfår under återhämtningsprocessen kontrollen över 

fysiska, psykiska och relationella funktioner. Målet är att återgå till den preoperativa nivån av 

självständighet i de grundläggande behoven samt att uppnå ett optimalt välbefinnande för 

patienten (Allvin et al., 2007).  

 

Att leva med en cancersjukdom kan vara jobbigt och utmanande. Patienten har oftast ett stort 

behov av stöd, såväl fysiskt, psykiskt som relationellt (Leo Swenne et al., 2017; Muntlin 

Athlin, Brovall, Wengström, Conroy & Kitson, 2018). Genom att specialistsjuksköterskan 

prioriterar sin tid med patienten kan en tillitsfull relation upprättas vilket ökar möjligheten för 

att förstå patientens individuella behov (Cook, McIntyre, Recoche & Lee, 2017; Cook, 

McIntyre, Recoche & Lee, 2019; Kobleder, Mayer, Gehrig & Senn, 2017). Att värna om 

patientens individuella behov och resurser är viktigt för att främja en god återhämtning 

(Nilsson et al., 2020) och att som patient få känna sig säker och inkluderad under 

sjukdomsförloppet skapar trygghet och en känsla av hopp (Muntlin Athlin et al., 2018). 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Fundamentals of Care är en omvårdnadsmodell som utgår från tre dimensioner; att etablera 

en relation, bedöma och tillgodose de fysiska, psykosociala och relationella grundläggande 

vårdbehoven samt tillhandahålla dessa vårdbehov i ett större sammanhang med hänsyn till 

befintliga resurser, ledarskap och teamarbete inom organisationen, se figur 1 (Kitson, 

Conroy, Kuluski, Locock & Lyons, 2013). Ramverket Fundamentals of Care har i tidigare 

sammanhang använts för att studera hur olika patientgrupper beskriver sina fundamentala 

behov (Jangland, Kitson & Muntlin Athlin, 2016; Muntlin Athlin et al., 2018). 
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Figur 1. Omvårdnadsmodellen Fundamentals of Care med dess tre dimensioner (Kitson et al., 

2013). 

 

Personlig hygien, toalettbehov, äta och dricka samt att få känna sig komfortabel är några av de 

grundläggande fysiska behoven. De fundamentala psykosociala behoven grundar sig i en god 

kommunikation, att få känna sig informerad och involverad i vården samt att få bibehålla 

integritet, värdighet och respekt. De fundamentala relationella behoven tillgodoses genom att 

sjuksköterskan visar empati och engagemang samt aktivt lyssnar. För att säkerställa de 

grundläggande behoven bör även sjuksköterskan vara närvarande, stöttande och inkluderande 

(Feo et al., 2017).  

Fundamentals of Care fokuserar inte på diagnos eller behandling utan på människan bakom 

sjukdomen. Det bör finnas en vetskap om att omvårdnad innebär mer än att enbart utföra 

specifika handlingar och att sjuksköterskan tillsammans med patienten kan identifiera, 

planera, genomföra och utvärdera vården utifrån de grundläggande behoven för att främja 

återhämtningen. Ramverket beskriver även dynamiken i hur patienten går från att vara 

beroende av sjukvårdspersonalen för att få de fundamentala behoven tillgodosedda, till att 

senare återhämta sig och bli mer självständig (Kitson et al., 2013). Det räcker inte med att 

endast tillgodose de fundamentala, fysiska behoven så som att äta för att bli mätt, det krävs 

även ett hänsynstagande och tillgodogörande av de psykosociala och relationella behoven för 
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att främja patientens återhämtning (Feo & Kitson, 2016; Muntlin Athlin et al., 2018). 

Patientens kliniska tillstånd påverkar utförandet av vården men vården bör alltid bedrivas på 

ett sätt som är empatiskt, personligt, kompetent och respektfullt. Detta innebär att patienten är 

i centrum och vården utformas efter patientens egna värderingar, erfarenheter och individuella 

omvårdnadsbehov med integriteten i fokus (Kitson et al., 2013). Ett vänligt och respektfullt 

klimat mellan patient och vårdpersonal ökar patientens motivation för återhämtning 

(Jangland, Teodorsson, Molander & Muntlin Athlin, 2018). 

Fundamentals of Care användes för att fördjupa förståelsen för patientens individuella 

omvårdnadsbehov som ligger till grund för den postoperativa återhämtningen på 

vårdavdelning, samt vad som krävs för att tillgodose dessa omvårdnadsbehov. Vidare 

användes ramverket för att fördjupa förståelsen för att detta är en patientgrupp med många 

komplexa omvårdnadsbehov vilket kräver ett vidare perspektiv hos vårdpersonalen. 

 

Problemformulering 

Patienter som har genomgått CRS med eller utan HIPEC är en sårbar patientgrupp med 

många komplexa omvårdnadsbehov, återhämtningen är ofta lång och utmanande. I dagsläget 

finns forskning som visar på patientens livskvalitet efter utskrivning från sjukhuset, men det 

saknas studier som beskriver patientens upplevelse av den postoperativa återhämtningen på 

vårdavdelning. Således vill vi belysa hur patienten beskriver och upplever den postoperativa 

återhämtningen på vårdavdelningen efter att ha genomgått CRS med eller utan HIPEC, och 

om den omvårdnad de får möter deras individuella behov. Genom en fördjupad förståelse för 

patientens upplevelse skapas förutsättningar för hälso- och sjukvården att bedriva en bättre 

omvårdnad.  

 

Syfte  

Syftet var att beskriva hur patienter som genomgått CRS med eller utan HIPEC upplever den 

postoperativa återhämtningen på vårdavdelning, samt om den omvårdnad de får möter deras 

individuella omvårdnadsbehov. 

 

METOD 

Design 

Studien är av kvalitativ design med induktiv ansats. Induktiv ansats har valts då studiens syfte 
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var att studera upplevda erfarenheter (Henricson & Billhult, 2017). Fundamentals of Care 

användes som ett fördjupande och förklarande ramverk för att beskriva hur patienter upplever 

den postoperativa återhämtningen på vårdavdelning (Kitson et al., 2013). 

 

Urval  

Deltagarna rekryterades från två vårdavdelningar, en gynekologisk respektive en kirurgisk 

avdelning på ett sjukhus i Mellansverige. Deltagarna rekryterades via bekvämlighetsurval, 

vilket innebar att alla tillgängliga personer som uppfyllde inklusionskriterierna tillfrågades. 

Detta lämpade sig för denna studie då antalet patienter som genomgått CRS med eller utan 

HIPEC var begränsat. Bekvämlighetsurval är ett lätt och effektivt sätt att rekrytera deltagare 

och en bra metod att använda när deltagare rekryteras från en specifik klinik (Polit & Beck, 

2012). 

Inklusionskriterier var utförd CRS (med/utan HIPEC) under pågående vårdtid, svensktalande 

och en ålder över 18 år. Exklusionskriterier var kognitiv nedsättning eller ej utförd CRS 

(med/utan HIPEC), så kallad open/close. 

Totalt tillfrågades tio personer till att delta i studien, sju personer lämnade sitt samtycke och 

inkluderades. Demografisk data för inkluderade personer visas i tabell 1.  
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Tabell 1. Demografisk data 

Kön: 

Män/kvinnor (antal) 

 

1/6 

Ålder (år) 

Medelålder (år) 

49-74 

63,8 

Dag postoperativt 

Medelvärde (dagar postoperativt) 

3-17 

7,1 

Typ av operation: 

CRS med HIPEC 

CRS utan HIPEC 

 

2 

5 

Diagnos: 

Pseudomyxoma peritonei (PMP) 

Corpuscancer 

Coloncancer 

Ovarialcancer 

 

1 

1 

1 

4 

 

Kontext 

Patienter som har genomgått CRS med HIPEC vårdas på en intensivvårdsavdelning det första 

dygnet efter operationen, därefter flyttas patienten postoperativt dag två till en 

uppvakningsavdelning för att sedan på tredje dagen flyttas till vårdavdelningen för fortsatt 

vård. Beroende på diagnos vårdas patienten på en gynekologisk- eller kirurgisk 

vårdavdelning. Har patienten enbart genomgått CRS vårdas oftast patienten det första dygnet 

på uppvakningsavdelningen för att sedan efterkommande dygn flyttas till aktuell 

vårdavdelning. Den totala vårdtiden kan variera mellan sju till cirka 14 dagar beroende på om 

patienten är hemmahörande vid det aktuella sjukhuset eller kommer från ett annat län. 

På vårdavdelningen vårdas patienten av ett vårdteam bestående av sjuksköterska, 

undersköterska, kirurg, dietist, fysioterapeut och kurator. På de aktuella vårdavdelningarna 

använde man sig av personcentrerad överlämning (PCÖ) inne på patientens sal vid 

rapportering mellan vårdteamen. Detta är ett rapporteringssätt som innebär att patienten får 
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vara delaktig i informationsutbytet mellan vårdpersonalen och vidare i planeringen kring sin 

fortsatta vård.  

I vanliga fall har respektive avdelning specifika besökstider då närstående kan komma på 

besök, i vissa fall kan även närstående sova över. Under de veckor som datainsamlingen 

genomfördes rådde det dock besöksförbud på respektive avdelning, detta på grund av Covid-

19, vilket medförde att studiens deltagare inte hade möjlighet att träffa närstående under 

vårdtiden.  

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen har skett via intervjuer, vilket är en lämplig insamlingsmetod att använda när 

fenomen eller upplevelser av något ska studeras. En intervjuguide utformades med 

semistrukturerade- samt uppföljande frågor (se bilaga 1), vilket innebär att öppna frågor följer 

en viss struktur (Danielson, 2017a). Intervjuguiden bestod av två delar där den första delen 

innefattade frågor om deltagarens ålder, kön, operation och diagnos. Den andra delen bestod 

av nio frågor som handlade om patientens upplevelse av sin återhämtning på vårdavdelningen. 

Att använda sig av semistrukturerade intervjufrågor stärker deltagarnas förmåga att få prata 

fritt om ämnet (Polit & Beck, 2012).  

En provintervju med en patient genomfördes innan datainsamlingen påbörjades, detta för att 

säkerställa att frågorna tolkades korrekt. En provintervju är också till fördel för intervjuaren 

att komma in i tekniken att intervjua samt för att säkerställa att den tekniska utrustningen 

(såsom ljudinspelning) fungerar (Danielson, 2017a). Provintervjun inkluderades inte i 

resultatet då deltagaren inte motsvarade studiens inklusionskriterier. 

 

Tillvägagångssätt 

Ett skriftligt samtycke till att få genomföra studien inhämtades från berörda 

verksamhetschefer. Inför datainsamlingen lämnades skriftlig information om studien ut till 

respektive avdelning i syfte att informera personalen på berörd enhet, se bilaga 2. 

Deltagarna rekryterades som tidigast tre dagar postoperativt, denna tidsbestämmelse grundade 

sig i att patienterna under denna tid borde ha samlat på sig erfarenheter och upplevelser som 

kunde ligga till grund för studiens syfte. Respektive vårdavdelning besöktes där 

vårdplatsansvarig tillfrågades om potentiella deltagare som uppfyllde studiens 

inklusionskriterier. Därefter besöktes de potentiella deltagarna som fick muntlig och skriftlig 
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information (se bilaga 3) om studiens syfte. Deltagarna som accepterade att delta i studien 

fick fylla i en samtyckesblankett (se bilaga 4) och därefter planerades en specifik tid för när 

intervjun skulle äga rum.  

Intervjuerna pågick under cirka 30-40 minuter och spelades in på en diktafon. Båda 

författarna var närvarande vid samtliga intervjuer men en av författarna ansvarade för att leda 

intervjun och ställa frågor enligt intervjuguiden medan den andra författaren ansvarade för 

ljudinspelningen. Ansvarsfördelningen varierade så att båda författarna intervjuade ungefär 

lika många patienter var. Författarna var vid intervjutillfället klädda i privat klädsel av 

vardaglig typ. Intervjuerna genomfördes i deltagarnas rum på vårdavdelningen då samtliga 

deltagare vårdades enskilt på enkelsal. För att förhindra avbrott i intervjun sattes en skylt upp 

på dörren som informerade om att intervju pågick då en ostörd miljö ger en känsla av trygghet 

vilket ökar förutsättningarna för en djup och innehållsrik intervju (Danielson, 2017a).  

Forskningsetiska överväganden 

Tillstånd har inhämtats från berörda verksamhetschefer. Deltagarna fick muntlig och skriftlig 

information om studien.  

Hänsyn har tagits till sårbarheten hos vald patientgrupp då det enligt Kjellström (2017) är 

viktigt att ha i åtanke vid utformandet av en studie, med tanke på detta utformades 

exklusionskriterier som uteslöt att patienter med nedsatt kognitiv förmåga och en ålder under 

18 år kunde inkluderas. Det finns ytterst lite forskning om patientens upplevelse på 

vårdavdelning efter ha genomgått CRS med eller utan HIPEC, därför väger nytta tyngre än 

skada då vald patientgrupp svarar mot studiens syfte (Polit & Beck, 2012). Denna studie 

bedöms kunna leda till en förbättring av omvårdnaden för framtida patienter inom denna 

patientgrupp, således anses studien etiskt försvarbar. 

Hänsyn har tagits till de fyra forskningsetiska kraven (CODEX i.d.). Deltagarna informerades 

om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan 

påföljder. Samtycke inhämtades skriftligt och muntligt före intervjustart och förvarades sedan 

inlåst. Vidare fick deltagarna information om att tystnadsplikt råder och att resultatet inte ska 

kunna härleda till enskild deltagare.  

Intervjuerna spelades in på en diktafon, när intervjun var genomförd fördes inspelningen över 

till en lösenordsskyddad dator och raderades därefter från diktafonen. De demografiska 

uppgifterna som inhämtades spelades inte in. Intervjuerna kodades för att säkerställa att inga 
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uppgifter skulle kunna härleda till en specifik deltagare. Filer och avidentifierade utskrifter 

lagrades inlåsta till att arbetet var godkänt, därefter kasserades allt material. 

Då författarna till aktuell studie arbetar på en av de berörda avdelningarna, fanns risken att 

patienternas frivillighet att delta påverkades (Kjellström, 2017). Deltagarna informerades om 

att vården inte skulle påverkas under några omständigheter. 

 

Bearbetning och analys 

En konventionell induktiv innehållsanalys har tillämpats utifrån Graneheim och Lundmans 

(2004) metod. Innehållsanalys är en vanlig metod inom omvårdnadsforskningen och är 

lämplig att använda för att få fram innehållet i genomförda intervjuer, och för att på så sätt 

identifiera framträdande kategorier och mönster (Danielson, 2017b). Vald analysmetod 

används då studien är beskrivande och handlar om patienters erfarenheter och upplevelser. 

Vidare har manifest metod använts, metoden är textnära och beskriver det som tydligt framgår 

i texten med syfte att finna skillnader och likheter inom de koder och kategorier som 

framkommer ur patienternas upplevelse av fenomenet (Graneheim, Lindgren & Lundman, 

2017; Graneheim & Lundman, 2004).  

De inspelade intervjuerna transkriberades och lästes därefter igenom flertalet gånger för att 

säkerställa att inget väsentligt missades. Ljudfilerna delades upp så att författarna 

transkriberade ungefär lika många var, när ljudfilen var utskriven bytte författarna material så 

att den andre författaren kunde med nya ögon lyssna och se igenom ljudfil respektive text. 

Därefter bearbetades materialet genom att meningsenheter skapades utifrån ord/stycken med 

gemensamt budskap som svarade mot studiens syfte. Vidare kondenserades texten ytterligare 

för att få fram det mest väsentliga. En kod skapades utifrån den kondenserade texten med 

syfte att med ett eller ett fåtal ord beskriva huvudbudskapet. Liknande koder kunde sedan 

sättas ihop till subkategorier och vara underlag till kategorisering. En kategori kan beskrivas 

som det centrala och har i syfte att svara på vad texten innehåller (Danielson, 2017b; 

Graneheim & Lundman, 2004). Vidare identifierades flertalet kategorier för att eventuellt 

finna liknande kategorier som delade samma budskap och därmed kunde skrivas ihop 

(Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). Exempel på analysprocessen ses i tabell 2. 
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Tabell 2. Mall för dataanalys 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

“Ja, jag blir trött. 

Jag kan alltså, nu 

var det en 

sköterska här förut 

som höll på rätt 

länge och byta och 

göra ren de här 

grejerna (pekar på 

CVK), alltså jag 

låg ju bara såhär, 

vet du, var han 

tyst i två minuter 

så somnade jag, 

det är liksom så 

det är ungefär.” 

 

En sjuksköterska var 

här och gjorde rent min 

CVK. Var han tyst i två 

minuter somnade jag 

Somnar lätt 

ifrån 

 

Påtaglig trötthet 

och orkeslöshet 

 

En tid kantad av 

fysiska 

utmaningar för att 

successivt återgå 

till det normala 

“...att man känner 

sig trygg, väl 

omhändertagen 

och det har jag 

gjort. Det känns, 

man blir så 

utlämnad när man 

är på, ja när man 

är i en sån här 

situation, så då är 

det viktigt tycker 

ja att, ja men att 

personalen liksom 

är tillmötesgående 

och vänliga.”  

Att känna sig trygg. 

Man är utlämnad i en 

sån här situation, viktigt 

att personalen är 

tillmötesgående och 

vänliga 

 

Viktigt med 

trygghet och 

vänlig 

personal i 

utelämnad 

situation  

 

Vikten av 

trygghet när 

man befinner 

sig i en ny 

situation 

 

En berg- och 

dalbana av tankar 

och känslor 
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RESULTAT 
Två kategorier och sex subkategorier identifierades. Kategorierna var En tid kantad av fysiska 

utmaningar men att successivt återgå till det normala samt En berg- och dalbana av tankar 

och känslor. Resultatet baserades på patienters upplevelser av den postoperativa 

återhämtningen på vårdavdelning och presenteras i tabell 3 nedan samt i löpande text. Citat 

har använts för att styrka resultatet, namnen som presenteras efter citaten är fingerade. 

Tabell 3. Resultatöversikt  

Kategorier 

En tid kantad av fysiska utmaningar men att 

successivt återgå till det normala 

En berg- och dalbana av tankar och känslor 

Subkategorier 

Smärta – en varierad upplevelse men viktigt 

att ha under kontroll 

Vikten av trygghet när man befinner sig i en 

ny situation 

Kraftigt illamående och avsaknad av hunger Saknaden av familjen men bra stöd av 

vårdpersonalen 

Påtaglig trött- och orkeslöshet  

Att komma upp och röra på sig - jobbigt 

men nödvändigt för att återfå 

självständigheten 

 

 

En tid kantad av fysiska utmaningar men att successivt återgå till det normala  

Denna kategori innehöll fyra subkategorier: Smärta – en varierad upplevelse men viktigt att 

ha under kontroll, Kraftigt illamående och avsaknad av hunger, Påtaglig trött- och 

orkeslöshet samt Att komma upp och röra på sig - jobbigt men nödvändigt för att återfå 

självständigheten. Patienterna beskrev särskilt framträdande fysiska utmaningar som 

påverkade återhämtningsprocessen på vårdavdelningen. De beskrev även hur de gick från att 

initialt ha ett stort behov av hjälp från vårdpersonalen till att bli mer självständiga och kunna 

utföra saker på egen hand. För att ta sig igenom de fysiska utmaningarna upplevde patienterna 

vårdpersonalens arbete och uppmuntran som viktigt.  
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Smärta - en varierad upplevelse men viktigt att ha under kontroll 

Patienterna berättade generellt om smärtupplevelsen under vårdtiden och beskrev sina tankar 

kring smärtan och hur de trodde att det skulle vara ett större problem mot vad det var. 

Patienterna beskrev även hur de större delen av vårdtiden i stort sett var smärtfria men att de 

kunde uppleva en muskelvärk som liknades med träningsvärk. Efter CRS med eller utan 

HIPEC brukar de flesta patienter få en EDA (epidural analgesi), vilket ofta är en effektiv 

smärtlindring. Patienterna hade positiva upplevelser av att ha smärtlindring i form av EDA.  

”Men alltså, jag har ju inte haft ont, ingen smärta. Den här har ju varit fantastisk (pekar på 

epiduralkasetten). Jag har ju inte haft ont, nej. Jag trodde nog, ehm, att det skulle göra 

ondare”. (Jonas) 

Patienterna beskrev behovet av att ha smärtan under kontroll då det ansågs som en viktig 

förutsättning för att kunna återhämta sig.  

”Jag tycker ändå det fanns en välfungerande smärtbehandling och det tror jag är viktigt, att 

ha smärtan under kontroll… för att återhämta sig ordentligt liksom”. (Kim)   

Vidare beskrev patienterna att smärtan kunde variera beroende på ansträngning och dagsform. 

Smärtan upplevdes som hanterbar i vila men att den kunde öka i samband med rörelse eller 

vid ansträngande moment. Vårdpersonalen fanns tillgängliga för att ge patienterna mer 

smärtlindring om så behövdes.  

“Jag var trött och lite smärta, igår fick jag lite mer smärta när jag var ner på röntgen och 

krångla med venporten men annars har varit, gått ganska bra. Då fick jag en liten extrados 

med smärtstillande så då vart det bättre”. (Marie)  

 

Kraftigt illamående och avsaknad av hunger 

Patienterna beskrev en påtaglig känsla av illamående under vårdtiden med följder som 

påverkan av allmäntillstånd, olustighetskänslor samt svårigheter att få i sig mat eller dryck.  

“Jag har aldrig varit med om det, och mått såhär illa. Det är ju såklart jobbigt… man blir ju 

väldigt påverkad”. (Ylva) 
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Patienterna beskrev även upplevelser av att tarmarna inte kommit igång ordentligt. Att 

tarmarna skulle komma igång så att patienterna kunde börja äta och dricka sågs som ett steg i 

rätt riktning i återhämtningsprocessen. För att avlasta tarmarna och undvika kräkningar hade 

några av patienterna en ventrikelsond. De kunde även få läkemedel av vårdpersonalen för att 

lindra illamåendet. Patienterna beskrev upplevelser av ventrikelsonden och hur den påverkade 

dem.  

“Problemet är att tarmarna inte riktigt kommit igång, dom vill inte sätta fart så att det 

kommer i stomin utan det kommer bakvägen istället via sonden då [...] I början satt sonden 

lite fel så att jag kunde inte prata, så så fort jag prata fick jag hulkningar”. (Miranda) 

Samtliga patienter hade genomgått tarmkirurgi och hade initialt restriktioner på mat- och 

vätskeintag. En längtan efter att få komma igång att äta normalt beskrevs av patienterna, trots 

illamående och avsaknad av hunger. Patienterna beskrev att aptiten blev kraftigt nedsatt efter 

operationen och att det var svårt att få i sig mat och dryck under den första tiden. Upplevelser 

av att maten, som tidigare hade varit en stor del av livet och av livskvalitén, nu inte längre 

tilltalade patienterna på samma sätt infann sig.  

“... ja maten är ju en viktig del, jag har ju alltid gillat mat så visst är det så, när man inte får 

så, ja man saknar det ju enormt. Samtidigt så känner jag ju inget sug, eller ja man är ju inte 

direkt hungrig”. (Fatima) 

 

Påtaglig trött- och orkeslöshet   

Patienterna beskrev en påtaglig trötthet och ett stort sömnbehov under vårdtiden. De upplevde 

det som att de tre första dagarna kännetecknades av att vara som i en dvala eller dimma. 

Patienterna delgav även upplevelser av drömmar och mardrömmar främst under de första 

dygnen på intensiv- och uppvakningsavdelningen.  

“Det är lite dimma där, mycket drömmar, när jag kom därifrån och hit så var jag väl relativt 

trött och sliten [...] De tre första dagarna, man är ju liksom bara i en dimma. Men man 

drömmer ju väldigt mycket. Konstiga drömmar och sånt där.” (Miranda) 

Energin till att göra saker som att titta på TV eller läsa en bok var nästan obefintlig. 

Tröttheten kunde vara direkt påtaglig även i situationer där vårdpersonalen arbetade nära 

patienten.  
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“Ja, jag blir trött. Jag kan alltså, nu var det en sköterska här förut som höll på rätt länge och 

byta och göra ren de här grejerna (pekar på CVK), alltså jag låg ju bara såhär, vet du, var 

han tyst i två minuter så somnade jag, det är liksom så det är ungefär.” (Fatima) 

Stora delar av dagarna gick åt till att försöka sova ikapp den sömn som gått förlorad under 

nätterna då vårdpersonalen utfört olika omvårdnadsåtgärder. Att bli väckt flertalet gånger 

under natten ledde till att patienternas dygnsrytm blev rubbad och det kunde vara svårt att 

skilja på dag och natt.  

“Sömnen blir ju störd framför allt i början när man ska, dom ska kontrollera hela tiden och ta 

olika prover [...] det är inte samma sömn som när man ligger hemma och sover.” (Kim) 

Samtliga patienter vårdades på enkelsal. Att få ha ett eget rum uppgav patienterna som en 

viktig förutsättning för att främja en god nattsömn, då risken för att störas av andra patienter 

minskades. Patienterna beskrev en medvetenhet om att en god sömn var en viktig del av 

återhämtningen.  

“Men det är ju skönt att jag har eget rum, ja, alltså man behöver ju vara ensam också. Och 

sen sömnen, jag sover nog bättre när jag får vara själv.” (Ylva) 

 

Att komma upp och röra på sig - jobbigt men nödvändigt för att återfå självständigheten 

Att få komma upp och röra på sig delgav patienterna som en viktig del i sin återhämtning för 

att påskynda läkningen. Initialt kunde mobiliseringen upplevas som jobbig och ansträngande 

på grund av smärta och trötthet, men att det successivt upplevdes lättare. 

”Jag vet att det är viktigt och ja, ehm, att det hjälper för läkning och allt sånt […] Ibland 

känns det bara jobbigt att ta sig upp och gå”. (Fatima) 

Patienterna beskrev en medvetenhet kring fördelarna med att komma upp och röra på sig efter 

operationen men att det krävdes ett engagemang från deras håll för att uppnå målet. 

Motivationen till att mobiliseras kunde variera beroende på dagsform och patienterna 

berättade om vissa förväntningar de hade på sig själva gällande att komma upp och gå i 

korridoren för att optimera återhämtningen. Patienterna beskrev även vikten av att ha en god 

grundkondition för att öka förutsättningarna till mobilisering som en del i att främja 

återhämtningen.  
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”… men jag visste redan innan att man behövde vara lite tränad, så att man har tränat 

ganska mycket innan så att man, äh ja, var i gång i kroppen helt enkelt”. (Miranda) 

En vilja om att bli allt mer självständig beskrevs av patienterna, detta för att slippa vara 

vårdpersonalen till besvär. Det framkom att de ibland drog sig från att ringa på klockan då de 

inte ville belasta personalen. Samtidigt delgav patienterna en positiv upplevelse av 

bemötandet de fick av vårdpersonalen när de behövde hjälp i olika situationer.  

“För då var det lite jobbigt det där att man skulle att ringa på någon, nu vill jag ut och gå så 

skulle dem fixa fram det där och så skulle det på med påsar och sen så skulle jag ha hjälp 

efter att jag kom tillbaka, nu har jag ju kunnat fixa det här själv [...] Då är man mera 

självgående, ja. Och jag är inte någon sån där som så gärna vill ligga andra människor till 

last.” (Klara) 

Vidare berättade patienterna att de med tiden blev allt mer självgående vilket innebar att de 

kunde återfå självständigheten. Även här delgav patienterna vårdpersonalens roll i att 

uppmuntra dem till att bli mer självständiga. Patienterna beskrev hur dem fick uppmuntrande 

kommentarer och peppande ord när de gjorde framsteg vilket föranledde att de kände att de 

fick mer ork och motivation till att fortsätta kämpa. Att bli mer självständig var ett steg i rätt 

riktning då patienterna upplevde att återhämtningen gick framåt. 

“Så jag har ju fått pepp. På det viset. Och dom har sett mig klättra ur sängen och det var bra, 

ehm, ja så det är väl ett jättebra stöd.” (Jonas) 

 

En berg- och dalbana av tankar och känslor 

Denna kategori innehöll två subkategorier: Vikten av trygghet när man befinner sig i en ny 

situation samt Saknaden av familjen men bra stöd av vårdpersonalen. Patienterna beskrev här 

olika mentala utmaningar som påverkade återhämtningsprocessen. De delgav känslor av 

frustration över den nya situationen samt saknaden av närstående. Men även tankar kring 

relationen till vårdpersonalen och den trygghet som det innebar.   
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Vikten av trygghet när man befinner sig i en ny situation 

Patienterna beskrev en varierande känsla av oro under återhämtningsprocessen på 

avdelningen, oro inför vad som komma skall dels nästkommande dag men även oro inför 

framtiden, oftast relaterat till diagnos och/eller prognos.  

“Ja idag känns det ju bättre men det har ju inte känts så... I början sa jag det när jag ringde 

till min man att det här kommer jag aldrig överleva sa jag men, det gör man väl. Mer än man 

tror.” (Ylva)  

Patienterna beskrev även en frustration över att behöva befinna sig i en ny och främmande 

situation där de tappat kontrollen över sig själv och om de tankar och känslor som infann sig 

relaterat till den sjukdom de hade. Detta kunde leda till en känsla av nedstämdhet vilket 

patienterna periodvis kunde uppleva som tyngre och svårare att hantera.  

“Och så tycker jag att det känns jobbigt att det är liksom […] på grund av mig. Även om man 

vet att det inte […] man kan ju inte göra, liksom, påverka, det är ju bara som det är, det är ju 

inte jag som har bestämt att det ska vara såhär.” (Marie) 

Vidare beskrev patienterna ytterligare känslor kring av att vara i en ny situation. Patienterna 

som tidigare sett sig som aktiva människor och var vana vid ett aktivt liv upplevde nu 

rastlöshet och frustration över den situation som de infann sig i, där dagarna till mestadels 

tillbringades i sängen.  

“Jag har ju varit still för mycket, men jag är ju van vid att gå fyra gånger per dag så, så är 

det lite svårt att ligga platt på ryggen en hel del då hela dagen […] Saker måste ju få ta sin 

tid, men ehm, man blir ju lite rastlös.” (Jonas) 

Patienterna beskrev behovet av att få känna trygghet och tillit under vårdtiden. Då den nya 

situationen kunde upplevas som utelämnade var det viktigt att vårdpersonalen var vänliga och 

tillmötesgående.  

“...att man känner sig trygg, väl omhändertagen och det har jag gjort. Det känns, man blir så 

utlämnad när man är på på, ja när man är i en sån här situation, så då är det viktigt tycker ja 

att, ja men att personalen liksom är tillmötesgående och vänliga.” (Marie) 
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Patienterna beskrev även behovet av att få fortlöpande information av vårdpersonalen under 

vårdtiden som ett led i att känna trygghet och tillit. Patienterna delgav upplevelser om att 

kontinuiteten hos vårdpersonalen var viktig på vårdavdelningen. De beskrev hur ett känt 

ansikte gav en känsla av trygghet, känslan stärktes även när patienterna kände att 

vårdpersonalen delade samma information och arbetade mot samma mål. Genom att 

vårdpersonalen rapporterade inne på salen upplevde patienterna att deras delaktighet i vården 

stärktes. 

“Dom kommer ju in ibland. Ja när kvällspersonalen kommer och berättar för varann vad 

dom gjort och då, ehm får jag ju också säga mitt, och det är ju bra.” (Jonas)  

 

Saknaden av familjen men bra stöd av vårdpersonalen 

Patienterna berättade om upplevelsen av att vara på sjukhus och att en hemlängtan ofta infann 

sig. De beskrev att de hade ett bra stöd från sina närstående även om de fysiskt inte kunde 

eller fick vara på plats. Patienterna beskrev även att de under vårdtiden kunde hålla kontakt 

med närstående genom mobiltelefonen och att det underlättade återhämtningsprocessen då de 

kände sig mindre ensamma och utelämnade. Det psykiska måendet påverkades negativt av 

saknaden av närstående. 

“Svårast egentligen är väl saknaden av barnen, det är det som är jobbigast, inget sånt här 

psykiskt dåligt eller tja, psykiskt dåligt klart det blir det när man saknar familjen men annars 

så.” (Miranda) 

Patienterna berättade generellt om relationen med vårdpersonalen och hur de fanns där för 

dem genom samtal och stöd när inte närstående kunde finnas på plats. Vidare beskrev 

patienterna att de under vårdtiden blev erbjudna kontakt med kurator för samtalsstöd, detta 

upplevdes dock inte alltid aktuellt då patienterna upplevde att de oftast fick bra stöd av 

vårdpersonalen. Det vardagliga samtalet där det ibland skojades och skrattades lättade upp 

stämningen vilket upplevdes som positivt.  

“Ja känner det att dom liksom är skoj och vänliga, och ja, man kanske kan skoja lite och 

liksom att det, det betyder ganska mycket. Att det liksom inte blir så stelt allting när det är en 

jobbig situation [...] Men det känns ändå skönt och lättsamt liksom, och inte liksom tungt.” 

(Marie) 
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Patienterna beskrev hur längtan hem blev starkare i takt med att återhämtningen på 

vårdavdelningen gick framåt och att en rastlöshet successivt infann sig. De patienter som 

tillhörde ett annat län beskrev planerad flytt till hemsjukhuset som ett steg i rätt riktning i 

återhämtningsprocessen samt ett steg närmare familjen och hemmet.  

“Men det är klart, man längtar ju alltid hem […] Jag kommer ju också ett steg närmare 

gubben, även om han kanske inte får hälsa på mig där heller. Och jag tänker också att det är 

som ett steg i rätt riktning, i hela den här processen liksom, att bli bättre.” (Ylva) 

 

DISKUSSION 

I resultatet framkom patienternas upplevelser av sin återhämtning på vårdavdelningen efter att 

ha genomgått CRS med eller utan HIPEC. Återhämtningsprocessen beskrevs som en process 

som präglades av såväl fysiska som psykiska utmaningar. Patienterna beskrev fysiska 

utmaningar som besvärande illamående och avsaknad av hunger som gjorde det svårt att 

uppnå ett adekvat vätske- och näringsintag. Även en påtaglig trötthet och orkeslöshet 

påverkade återhämtningen och kunde stå som hinder för att patienterna inte kunde komma 

upp och röra på sig. Initialt hade patienterna ett stort behov av hjälp från vårdpersonalen men 

blev med tiden mer självständiga och kunde utföra saker på egen hand, vilket ansågs som ett 

steg i rätt riktning i återhämtningen. En annan central del var de psykiska utmaningar som 

patienterna beskrev under återhämtningsprocessen på vårdavdelningen. Känslor av oro och 

frustration över situationen men också saknaden av närstående beskrevs av patienterna. 

Vårdpersonalen hade här en viktig roll i att skapa trygghet under vårdtiden genom stöd, 

information och samtal. 
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Resultatdiskussion 

En tid kantad av fysiska utmaningar men att successivt återgå till det normala 

Resultatet visade att det fanns upplevelser av flertalet fysiska utmaningar som påverkade 

återhämtningsprocessen. En känsla av ett mer eller mindre konstant illamående infann sig hos 

patienterna. Tidigare forskning har påvisat att illamående är ett vanligt tidigt symtom efter att 

ha genomgått CRS med HIPEC (Arakelian et al., 2011; Eriksson et al., 2014). I en tidigare 

studie där man utifrån sjuksköterskors perspektiv studerat vilka omvårdnadsbehov patienter 

som hade genomgått CRS med HIPEC uttryckte, beskrevs illamåendet som mycket intensivt 

och i många fall som ett hinder för patienterna avseende nutrition och mobilisering. 

Sjuksköterskorna upplevde även att illamåendet var ett symtom som var svårt att lindra 

(Erlandsson & Lindner Brundin, 2019). Även patienterna i föreliggande studie beskrev ett 

kraftigt illamående som påverkade dem negativt. Mobilisering och sömn, som av patienterna 

ansågs som viktiga delar i återhämtningsprocessen på vårdavdelningen, kunde bli lidande 

relaterat till illamåendet.  

Illamåendet påverkade även andra grundläggande fysiska behov såsom att äta och dricka. 

Patienterna delgav en avsaknad av hunger och därmed nedsatt aptit under vårdtiden vilket 

överensstämmer med tidigare forskning. Eriksson et al. (2014) beskriver nedsatt aptit som ett 

tidigt symtom efter att ha genomgått CRS med HIPEC. Ett grundläggande fysiskt behov som 

tillhör Fundamentals of Care är att tillgodose patientens vätske- och näringsintag (Kitson et 

al., 2013). Vår kliniska erfarenhet säger dock att det är svårt att tillgodose behovet av ett 

adekvat mat- och vätskeintag om patienten mår illa. I enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS, 2017:30) har alla människor rätt till en god vård vilket bygger på att patientens 

individuella behov blir tillgodosedda.  Att tillgodose patienten med ett adekvat vätske- och 

näringsintag är dessutom nödvändigt för att tillfredsställa de fysiska grundläggande behoven 

och samtidigt främja patientens återhämtning. Då patienter med en cancersjukdom ofta är 

malnutrierade är det av stor vikt att säkerställa ett adekvat näringsintag hos dessa patienter 

(Hébuterne, 2014). Riskerna för att vidare drabbas av malnutrition ökar efter en operation då 

kroppen har utsatts för ett större trauma vilket i sin tur leder till en ökad risk för postoperativ 

malnutrition och komplikationer som följd (Fukatsu, 2019; Ho et al., 2015). Vikten av att 

arbeta med nutritionsvård bör vara en given del i omvårdnadsarbetet då det har en stor 

påverkan på patientens både fysiska och psykiska återhämtning (O'Connell et al., 2018).   
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Patienterna beskrev att de under vårdtiden till stor del hade smärtan under kontroll vilket 

upplevdes positivt för återhämtningen. De beskrev även förväntningar om att smärtan skulle 

vara ett större problem än vad det faktiskt var och hade positiva upplevelser av att ha EDA. 

Tidigare studier har påvisat att EDA är en effektiv smärtlindringsmetod för patienter som har 

genomgått CRS med HIPEC (Arakelian et al., 2011; Wang & Li, 2020). Det är av stor vikt att 

tillgodose en adekvat smärtlindring för att främja tidig mobilisering (Nimmo, Foo & Paterson, 

2017). Att tidigt komma upp och röra på sig minskar risken för postoperativa komplikationer 

och förebygger respiratoriska och cirkulatoriska problem (Havey, Herriman & O’Brien, 

2013). Patienterna i föreliggande studie ansåg att en god smärtlindring var en viktig 

förutsättning för att kunna vara uppe och röra på sig och på så sätt främja återhämtningen på 

vårdavdelningen.  

Patienterna upplevde att det initialt kändes jobbigt och ansträngande att komma upp och röra 

på sig på grund av trötthet och smärta efter operationen, men att det med tiden och med 

vårdpersonalens stöd successivt blev lättare. Enligt Fundamentals of Care påverkas patientens 

återhämtning av sjuksköterskans engagemang att vårda patienten och genom att 

sjuksköterskan är närvarande och stöttande kan patientens behov tillgodoses (Feo et al., 2017; 

Kitson et al., 2013). Utifrån patienternas berättelser blev de med hjälp av vårdpersonalens 

stöd och uppmuntrande ord mer självständiga vilket gjorde att de inte behövde 

vårdpersonalens hjälp till att utföra vardagliga rutiner. Detta ansågs positivt hos patienterna då 

de inte ville besvära vårdpersonalen i onödan. Patienterna beskrev händelser där de egentligen 

behövt hjälp men avvaktat med att tillkalla personal då det fanns en vetskap om att 

vårdpersonalen kunde ha mycket att göra. Detta kan sättas i sammanhang till vikten av 

relationen mellan sjuksköterska och patient som ligger centralt i Fundamentals of Care 

(Kitson et al., 2013). Funderingar kring om det finns en etablerad relation uppstår, trots att 

patienterna uppgav att de fick ett gott stöd och bemötande av vårdpersonalen.  

Tidigare forskning visar att en störd nattsömn på vårdavdelning är relativt vanligt efter att ha 

genomgått CRS med HIPEC (Eriksson et al., 2014), detta var även något som patienterna i 

föreliggande studie bekräftade. Patienterna beskrev hur deras återhämtning blev lidande till 

följd av en dålig sömn. Att få känna sig utvilad är ett av de grundläggande fysiska 

omvårdnadsbehoven i Fundamentals of Care (Kitson et al., 2013) och här kan då konstateras 

att detta behov inte har uppfyllts. Vår kliniska erfarenhet kan styrka detta problem, då det är 

tydligt att patienter störs vid bland annat frekvent kontrolltagning nattetid vilket ökar 

tröttheten dagtid och därmed påverkar patientens ork till aktivitet. Det är därför av största vikt 
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för vårdpersonalen att försöka främja patienternas sömn genom att i dialog med patienten 

planera och prioritera de omvårdnadsåtgärder som är planerade nattetid.  

Märkbart är att patienternas upplevelser av de fysiska utmaningarna som påverkar 

återhämtningsprocessen på vårdavdelning interagerar med varandra i stor utsträckning. 

Illamående kan leda till nedsatt aptit vilket automatiskt ger ett sämre allmäntillstånd, detta kan 

leda till trött- och orkeslöshet vilket i sin tur kan påverka motivation och ork till mobilisering. 

Det är viktigt att gå tillbaka till grunden av Fundamentals of Care och tillgodose de 

grundläggande fysiska behoven för att på så sätt främja patientens återhämtning på 

vårdavdelning efter att ha genomgått CRS med eller utan HIPEC.  

 

En berg- och dalbana av tankar och känslor 

Resultatet visade att patienterna upplevde en oro över sin nuvarande- och framtida 

situation. Initialt var oron relaterad till den stundande operationen men övergick sedan i en 

oro för återhämtningen och vidare för framtiden. Återhämtningsprocessen kan beskrivas som 

en process där patienten återgår till en känsla av att vara hel, vilket innebär att patienten 

återfår kontrollen över kroppsliga funktioner för att sedan ta sig an den psykiska delen som 

kommer efter operationen (Allvin et al., 2007). Att känna frustration över sin sjukdom och de 

begränsningar som det innebar var även något som framkom ur intervjuerna, vilket även 

bekräftats i tidigare forskning (Eriksson et al., 2014; Thaysen et al., 2019). Det har även 

framkommit i tidigare studier att patienter ofta upplever att fokus ligger på den fysiska 

återhämtningen i den tidiga återhämtningsfasen och att det är först när man återfått kontrollen 

över kroppsliga funktioner som känslorna kommer (Eriksson et al., 2014). För att kunna 

tillgodose patientens grundläggande behov såväl fysiska som psykiska bör sjuksköterskan 

vara närvarande och stöttande under vårdtiden (Feo et al., 2017). Vidare bör sjuksköterskan 

bemöta patienten på ett sätt som är vänligt och respektfullt för att främja patientens 

motivation och återhämtning (Jangland et al., 2018). 

 

Patienterna i föreliggande studie beskrev hur de fick fortlöpande information på 

vårdavdelningen vilket ansågs som en viktig del i att kunna känna trygghet. Att få stöd och 

information är en lagstadgad rättighet som patienter har och bör därför vara en given del i 

vården (SFS, 2014:821). Patienterna berättade även om vårdpersonalens överlämning (PCÖ) 

inne på den egna salen och att de då kände sig välinformerade och särskilt delaktiga i sin vård. 
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Tidigare forskning har visat att PCÖ stärker relationen mellan sjuksköterska och patient då 

patienten upplever att sjuksköterskan ofta kan visa en vänskaplig och humoristisk sida under 

rapporteringen vilket verkar positivt på den sociala relationen (Tobiano, Bucknall, Sladdin, 

Whitty & Chaboyer, 2018). Genom att patienten är en central del i sin vård och därmed 

delaktig, ökar möjligheten till att utforma vården utifrån patientens individuella 

omvårdnadsbehov (Kitson, et al., 2013).  

 

Tidigare studier har visat att personer som lever med en cancersjukdom oftast har ett stort 

behov av psykiskt stöd (Leo Swenne et al., 2017; Muntlin Athlin et al., 2018). Ett nedsatt 

psykiskt mående kan påverka den postoperativa vården negativt (Low et al., 2016), det är 

därför av största vikt att sjuksköterskan kan se människan bakom sjukdomen. Kitson et al., 

(2013) beskriver vikten av att tillsammans med patienten utforma vården utifrån de 

grundläggande behoven för att uppnå en god återhämtning. För att göra detta är det viktigt att 

det psykiska måendet uppmärksammas och att sjuksköterskan tillsammans med patienten 

diskuterar och utformar individuella vårdplaner för patientens psykiska mående.  

  

Patienterna beskrev en avsaknad av fysiska besök från närstående som en bidragande orsak 

till nedsatt psykisk hälsa under vårdtiden. På grund av Covid-19 rådde det besöksförbud på 

vårdavdelningarna där patienterna vårdades och det fanns därför inte möjlighet för besök av 

närstående, detta gjorde att patienterna kände ensamhet och en starkare hemlängtan. Av 

klinisk erfarenhet är tempot ofta högt på en kirurgisk vårdavdelning och det finns inte alltid 

möjlighet för vårdpersonalen att befinna sig inne på patientsalen i den utsträckning som 

önskas. Detta kan förstärka patientens känsla av ensamhet och leda till avsaknad av en 

stödjande relation mellan sjuksköterska och patient vilket kan påverka återhämtningen 

negativt (Feo et al., 2017).  

 

Vårdetiskt perspektiv 

Som tidigare nämnts ansåg patienterna att en fortlöpande informationsöverföring var viktig. 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ska sjuksköterskan ansvara för att ombesörja 

korrekt och tillräcklig information som är individuellt anpassad för patienten (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2017). För att uppnå detta bör informationsöverföringen istället 

ske genom ett informationsutbyte där både sjuksköterskan och patienten delar informationen, 

på så sätt kan vårdpersonalen värna om varje enskild individs värderingar. 
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Specialistsjuksköterskan ansvarar för att den kirurgiska omvårdnaden bedrivs tillsammans 

med patienten för att bevara integritet och värdighet (Nationella föreningen för 

specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård [NFSK], 2014), detta kan säkerställas genom att 

främja informationsutbytet. Patienter som har genomgått CRS med eller utan HIPEC träffar 

flertalet olika yrkeskategorier under sin vårdtid, således är det viktigt att säkerställa att 

informationen baseras på patientens egna värderingar och förväntningar i samråd med 

sjuksköterskans för att främja trygghet och patientsäkerhet.  

  

För att kunna ombesörja bästa möjliga omvårdnad för patienter som har genomgått CRS med 

eller utan HIPEC bör man ha som mål att i dialog tillsammans med patienten tillgodose de 

individuella behoven. Sjuksköterskan bör medverka till en vårdkultur som främjar ett etiskt 

förhållningssätt samt en öppen dialog (SSF, 2017). Detta för att säkerställa att omvårdnaden 

ges på ett likvärdigt sätt till alla oavsett förutsättningar (SFS, 2017:30).  

 

Samhällsperspektiv 

Operationsmetoden CRS med eller utan HIPEC är resurskrävande och utförs i dagsläget 

enbart vid fyra olika vårdenheter i Sverige (Regionalt cancercentrum, 2020). Operationen och 

efterföljande vårdtid är kostsam (Simkens, et al., 2018). Enligt Raspé (2017) är 

komplikationsfrekvensen relativt hög för patienter som har genomgått CRS med eller utan 

HIPEC. Vårdpersonal bör därför arbeta för att minska risken för komplikationer som kan 

förlänga vårdtiderna och därmed öka omkostnaderna. Denna kedja styrks av Klos et al. (2020) 

som har hittat ett samband mellan allvarlighetsgraden på komplikationerna, förhöjda 

kostnader och förlängd vårdtid. Genom att arbeta personcentrerat, med till exempel 

personcentrerad överlämning, kan risken för komplikationer minska. Den personcentrerade 

överlämningen säkerställer inte bara patientens delaktighet, utan stärker även samarbetet 

mellan sjuksköterska och undersköterska samt främjar patientsäkerheten (Kullberg, Sharp, 

Dahl, Brandberg & Bergenmar, 2018).  

  

I kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård (NFSK, 2014) 

framkommer specialistsjuksköterskans ansvar att bedriva en vård som utgår från ett 

personcentrerat förhållningssätt, det framgår också att specialistsjuksköterskan ska samverka i 

team för att optimera och säkra vården för den kirurgiska patienten. Patienter som genomgått 

CRS med eller utan HIPEC är en komplex patientgrupp med många avancerade 
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omvårdnadsbehov, detta stärker kravet på att de sjuksköterskor som vårdar dessa patienter 

besitter en god kunskap gällande omvårdnaden. Tidigare forskning beskriver att en ökad 

kompetens hos vårdpersonalen leder till högre vårdkvalitet samt en ökad patientsäkerhet 

vilket gynnar den kirurgiska patienten (Jangland, Nyberg & Yngman-Uhlin, 2017). Även 

Aiken et al. (2014) bekräftar detta genom att visa på att en högre utbildning hos 

sjuksköterskan resulterar i minskad dödlighet. Ausserhofer et al. (2014) beskriver ett 

sammanhang mellan arbetserfarenhet och utebliven omvårdnad där den uteblivna 

omvårdnaden uppstod oftare när patienter omhändertogs av sjuksköterskor med kortare 

arbetserfarenhet. Detta är starka motiveringar till varför de patienter som har genomgått CRS 

med eller utan HIPEC bör vårdas av sjuksköterskor med längre erfarenhet och/eller högre 

kompetens då det bör leda till att komplikationsfrekvensen minskar med resultat av en högre 

patientsäkerhet, kortare vårdtider och lägre omkostnader. 

 

Metoddiskussion 

Studiens design valdes utifrån syftet, vidare valdes induktiv ansats då syftet med studien var 

att studera det specifika fenomenet som deltagarna upplevt. Induktiv ansats ansågs som 

lämpligt då avsikten var att studera upplevda erfarenheter av återhämtningen efter att ha 

genomgått CRS med eller utan HIPEC (Priebe & Landström, 2017). Patienterna som 

tillfrågades vårdades på två olika avdelningar, beroende på diagnos. Detta innebar att det 

fanns förutsättningar för att få en variation i gruppen då diagnos, operationsmetod (CRS med 

eller utan HIPEC), ålder och kön kunde variera. En styrka i kvalitativ forskning, och som 

även enligt Graneheim och Lundman (2004) stärker studiens giltighet, är att hitta just 

variationsrika berättelser vilket det skapades förutsättning för med detta urval. Å andra sidan 

inkluderades endast en man i studien vilket skulle kunna ses som en svaghet, då män och 

kvinnor skulle kunna ha olika upplevelser kring fenomenet (Henricson & Billhult, 2017). Det 

hade varit intressant med ytterligare studier kring denna patientgrupp men med en större 

variation gällande kön och operationsmetod för att vidga resultatet. Inklusions- och 

exklusionskriterierna som utformats före studiens start visade sig adekvata för studien, ingen 

patient föll bort för att de inte gick under dessa kriterier. Vidare kan studiens giltighet styrkas 

då författarna till föreliggande arbete är väl bekanta med miljön och har erfarenhet av vården 

kring dessa patienter (Graneheim & Lundman, 2004; Mårtensson & Fridlund, 2017).  

 

Intervjuguiden utformades med frågor som skulle ge möjlighet för patienterna att öppet 

berätta om sina upplevelser av sin återhämtning (Polit & Beck, 2012). Intervjuguiden skulle 
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svara mot syftet med sin grund i Fundamentals of Care och utformades inte utifrån 

författarnas egna erfarenheter eller förförståelse. Vid intervjuerna deltog båda författarna men 

endast en ansvarade för att ställa frågor, den andra ansvarade för ljud och inspelning. Att båda 

författarna deltog kan ses som en svaghet då det skulle kunna påverkat patienternas känsla av 

att vara i underläge men å andra sidan ses som en styrka då risken för avbrott i form av 

tekniska problem kunde minskas. En annan styrka var även att författaren som satt bredvid 

kunde ta lärdom och inspireras av intervjutekniken till nästa intervju. Alla patienter fick svara 

på samma frågor utifrån intervjuguiden vilket ökar studiens tillförlitlighet (Graneheim & 

Lundman, 2004).  

 

Dataanalysen genomfördes enligt Graneheim och Lundmans teknik och utfördes av båda 

författarna, vilket kan stärka studiens tillförlitlighet då subkategorier och kategorier 

gemensamt arbetats fram (Graneheim & Lundman, 2004). Manifest metod användes då den är 

textnära och beskriver det som tydlig framgår i texten, med syfte att finna likheter och 

skillnader i framkomna kategorier (Graneheim et al., 2017; Graneheim & Lundman, 2004). 

Vid manifest metod ska tolkningsgraden vara låg (Graneheim et al., 2017). Det finns dock 

alltid en viss risk att materialet tolkas på en högre nivå än lämpligt för avsedd metod, detta på 

grund av författarnas förförståelse. För att stärka studiens giltighet har citat från intervjuerna 

presenterats i resultatet, citaten avidentifierades för att garantera konfidentialiteten 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Som tidigare beskrivet arbetar författarna till föreliggande studie på en av de två 

vårdavdelningar där studien genomfördes, vilket innebär att en förförståelse fanns. Detta kan 

ses som en styrka då författarna är väl insatta i omvårdnaden kring patientgruppen 

(Mårtensson & Fridlund, 2017) men å andra sidan en svaghet då det finns en risk att den egna 

förförståelsen kan ha påverkat och färgat resultatet utifrån författarnas egna tolkningar och 

värderingar (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). För att säkerställa att studiens 

pålitlighet inte har påverkats har författarnas förförståelse skrivits ned i syfte att efter 

dataanalysen jämföras med resultatet (Henricson, 2017). Det finns dock en risk att studiens 

resultat kan ha påverkats av den egna förförståelsen.  

 

Ett etiskt ställningstagande som diskuterades innan intervjustudien genomfördes var huruvida 

patienternas frivillighet till att delta i studien skulle påverkas då författarna kunde ha träffat de 

potentiella deltagarna i ett arbetssammanhang (Kjellström, 2017). För att reducera denna risk 
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ägde en intervju aldrig rum under samma dag som författarna hade arbetat och privata kläder 

bars vid intervjutillfällena för att patienterna inte skulle koppla författarna som vårdpersonal i 

sammanhanget. Patienterna informerades om att deltagandet var frivilligt och att vården inte 

skulle påverkas. Tre patienter som initialt tillfrågades avböjde sitt deltagande vilket styrker 

tron om att deltagandet ändå ansågs vara frivilligt. Ytterligare ett ställningstagande som 

diskuterades var att patienterna tillfrågades om att delta i studien redan postoperativt dag tre 

vilket kan anses som tidigt då de just genomgått en stor operation och därmed bedömdes 

sårbara, patienterna informerades därför om möjligheten till att pausa samt avbryta intervjun 

utan att uppge anledning.   

 

Studiens resultat skulle kunna överföras till liknande patientgrupper med komplexa 

omvårdnadsbehov. Framförallt till den kirurgiska patienten då patienterna beskrev upplevelser 

av sin återhämtning på vårdavdelningen som kunde präglas av illamående, trötthet och oro 

efter att ha genomgått avancerad bukkirurgi. Resultatet kan även inspirera vårdpersonal till att 

främja en god återhämtning för patienter med komplexa omvårdnadsbehov. 

 

Slutsats 

 

Studiens resultat påvisar att patienter som genomgått CRS med eller utan HIPEC upplever 

såväl fysiska som psykiska utmaningar under återhämtningsprocessen på vårdavdelningen. 

Återhämtningsprocessen kantas av kraftigt illamående och nedsatt aptit, men även av en 

påtaglig trötthet och orkeslöshet vilket skapar svårigheter i att komma upp och röra på sig som 

är en viktig del i återhämtningen. Vidare kännetecknas återhämtningen på vårdavdelningen av 

känslor av nedstämdhet, frustration och ensamhet som kan leda till ett nedsatt psykiskt 

mående. Relationen med vårdpersonalen är därför viktig för att skapa trygghet och tillit under 

vårdtiden. Genom stöd, information och samtal kan vårdpersonalen möta patientens 

individuella behov och på så sätt främja återhämtningen. Med denna studie vill vi förmedla att 

detta är en patientgrupp med många komplexa omvårdnadsbehov vilket ställer höga krav på 

att den omvårdnad som bedrivs är av god kvalitet. Genom att säkerställa hög kompetens hos 

den vårdpersonal som vårdar dessa patienter kan patientsäkerheten säkras och en god 

omvårdnad kan bedrivas. 
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BILAGA 1. INTERVJUGUIDE 
 

Hej, jag heter XXXXX och jag studerar till specialistsjuksköterska med 

inriktning kirurgisk vård. Denna intervju sker inom ramen för ett 

examensarbete vid Uppsala universitet. Syftet är att beskriva hur patienter 

som genomgått cytoreduktiv kirurgi med eller utan HIPEC upplever sin 

återhämtning efter operation. 

Du har nyligen genomgått en stor operation, jag är nu intresserad av att få höra om dina 

upplevelser av din tid på vårdavdelningen och jag kommer att ställa frågor gällande detta. Du 

kommer att få möjlighet att svara eller berätta fritt om dina upplevelser, och jag kan komma 

att ställa följdfrågor. Intervjun beräknas pågå under cirka 30-60 minuter. 

Jag påminner dig om att du när som helst får pausa eller avbryta intervjun utan någon 

förklaring. 

Ålder_______ Kön_______  Dag postop _______ Operation______ Diagnos_______ 

  

Kan du berätta för mig hur du har mått efter din operation? 

Vad har varit svårt för dig under vårdtiden? 

Vad har varit viktigt för dig under vårdtiden? 

Vad har fungerat bra? 

Är det något som har fungerat mindre bra? 

På vilket sätt skulle din vård kunna förbättras på vårdavdelningen? 

Vad tänker du om din återhämtning efter din operation? 

Kan du berätta om det stöd du har fått efter din operation? 

Upplever du att dina behov efter operationen blivit tillgodosedda? 

 

Avslut… Nu börjar det här samtalet lida mot sitt slut, och sammanfattningsvis har vi pratat 

om XXXX. Är det något ytterligare som du skulle vilja berätta för mig?  

 

Följdfrågor som kan ställas för att utveckla berättandet 

• Hur menar du? 

• Kan du utveckla detta? 

• Vad innebär detta? 

• Varför tror du att du kände så? 

• Vad tänker du om detta? 
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BILAGA 2. INFORMATIONSBREV TILL AVDELNING 
 

2020-03-04 

 

Hej!  

Vi läser sista terminen på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning kirurgisk vård, 

och ska göra en intervjustudie inom ramen för ett examensarbete under VT-20. Vi vill med 

studien beskriva hur patienter upplever sin återhämtning på vårdavdelningen efter att ha 

genomgått CRS med eller utan HIPEC, samt om den vård de får möter deras individuella 

behov.  

Under v. 10 påbörjar vi intervjuerna som ligger till grund för studien, och intervjuerna 

kommer att fortlöpa fram till ca v. 14.  

Vi kommer naturligtvis att säkerställa med patientansvarig personal så att intervjun inte 

påverkar den planerade vården. Intervjuerna kommer att pågå i cirka 30-60 minuter och när 

intervju pågår sätts en skylt upp på dörren.  

 

Skulle det uppstå några frågor är det bara att höra av er! 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

Ellen Oscarsson 

ellen.oskarsson.4721@student.uu.se 

Sjuksköterska under specialistutbildning, specialistsjuksköterskeprogrammet 

Uppsala universitet 

Sandra Larsson  

sandra.larsson.3961@student.uu.se 

Sjuksköterska under specialistutbildning, specialistsjuksköterskeprogrammet 

Uppsala universitet 
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BILAGA 3. INFORMATIONSBREV 
 

Förfrågan om deltagande i en intervjustudie 

Vi vill fråga dig om du vill delta i en intervju inom ramen för ett 

examensarbete. I det här dokumentet får du information om intervjustudien 

och om vad det innebär att delta.  

Projektets titel: Patienters upplevelser av sin återhämtning på vårdavdelningen efter att ha 

genomgått avancerad tumörkirurgi. 

Vad är det för arbete och varför vill ni att jag ska delta? 

Intervjustudien ligger inom ramen för en magisteruppsats som skrivs vid Uppsala universitet. 

Vi vill med denna studie beskriva hur patienter upplever sin återhämtning på vårdavdelningen 

efter att ha genomgått en stor bukoperation, samt om den vård de får möter deras individuella 

behov. Du tillfrågas eftersom att du just har genomgått en stor bukoperation och vårdas 

inneliggande på en av de två avdelningar som vårdar den patientgrupp som studien berör. 

 

Studien kommer att presenteras under ett seminarium på universitetet samt publiceras på 

webbplatsen DIVA. 

 

Hur går studien till? 

Vi kommer att besöka dig under vårdtiden och genomför då en intervju som kommer att 

spelas in. Du kommer att utifrån öppna frågor få berätta om din tid på vårdavdelningen, 

intervjun beräknas pågå i cirka 30-60 minuter.  

 

Möjliga följder och risker med att delta i studien 

Ditt deltagande i studien innebär inte några risker för dig och din vård kommer inte att 

påverkas. Om frågor dyker upp efter intervjun är du varmt välkommen att höra av dig, se 

kontaktuppgifter under ”Ansvariga för studien”. 

Vad händer med mina uppgifter?  

Information samlas in i form av intervjuer som spelas in på telefon/diktafon. Information 

avseende ålder, kön, diagnos och operation kommer inte att spelas in. Filerna kommer att 

lagras på en lösenordsskyddad dator. Det samtycke som du har skrivit under kommer inte att 

förvaras tillsammans med inspelad intervju, vilket gör det omöjligt för utomstående att 

härleda informationen till just dig. Allt material raderas i samband med att studien är 

godkänd. 

Dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 
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Deltagandet är frivilligt  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 

väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det 

kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling. 

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan). 

 

Ansvariga för studien  

Ansvarig för studien är  

Ellen Oscarsson 

ellen.oskarsson.4721@student.uu.se 

Sjuksköterska under specialistutbildning, specialistsjuksköterskeprogrammet 

Uppsala universitet 

Sandra Larsson  

sandra.larsson.3961@student.uu.se 

Sjuksköterska under specialistutbildning, specialistsjuksköterskeprogrammet 

Uppsala universitet 

 

Anna-Karin Gunnarsson, handledare  

anna-karin.gunnarsson@surgsci.uu.se 

Universitetslektor, specialistsjuksköterskeprogrammet, Uppsala universitet  

mailto:ellen.oskarsson.4721@student.uu.se
mailto:sandra.larsson.3961@student.uu.se
mailto:anna-karin.gunnarsson@surgsci.uu.se
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BILAGA 4. SAMTYCKESBLANKETT 
 

Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft 

möjlighet att ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

☐ Jag samtycker till att delta i studien  “Patienters upplevelser av sin återhämtning på 

vårdavdelningen efter att ha genomgått avancerad tumörkirurgi.” 

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

forskningspersonsinformationen. 

 

Plats och datum Underskrift 

 

 

 

 

 

 


