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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare studier visar att patienter upplever att de inte får tillräckligt med 
information vid utskrivning från kirurgisk vårdavdelning vilket påverkar patientens 
återhämtning i hemmet. Bristande utskrivningsinformation leder till otrygghet och ger upphov 
till onödigt lidande. Sjuksköterskan upplever sin roll vid utskrivningen som oklar, och 
patienterna uttrycker behov av personcentrerad utskrivning.  
 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur patienter beskriver sin utskrivning från kirurgisk 
vårdavdelning och sin upplevelse av hur fysiska, psykosociala och relationella 
omvårdnadsbehov blev tillgodosedda.  
 

Metod: Kvalitativ intervjustudie med deduktiv ansats, med utgångspunkt i ramverket 
Fundamentals of Care’s andra dimension. Tio patienter som vårdats på kirurgisk 
vårdavdelning deltog.  
 

Resultat: Informanterna beskrev merparten av sina fysiska, psykosociala och relationella 
behov som tillgodosedda. De berättade också om upplevelser av icke tillgodosedda behov. 
Icke tillgodosedda fysiska behov handlade ofta om smärta och trötthet samt osäkerhet kring 
egenvård. Planerad uppföljning förknippades med trygghet och att träffa fysioterapeut och 
dietist bidrog till tillgodosedda fysiska behov. Inom de psykosociala behoven framkom ett 
tillgodosett informationsbehov, trots att mängden information varierade. Skriftlig information 
uppskattades. Informanterna beskrev personalen som närvarande, engagerade och empatiska, 
vilket bidrog till tillgodosedda relationella behov. 
 

Slutsats: Resultatet av denna studie visar att patienter som skrivs ut från kirurgisk 
vårdavdelning har i huvudsak fått sina behov tillgodosedda. Det framkom dock också brister i 
de fysiska, psykosociala och relationella behoven. Tydliga och förbättrade rutiner kring 
utskrivning behövs. Specialistsjuksköterskan i kirurgisk vård ska leda förbättringsarbete och 
har ansvar för att vården av patienterna är evidensbaserad och är således lämpad att arbeta 
fram rutiner kring utskrivning.  
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ABSTRACT 
Background: Previous studies shows that patients feeling uninformed when discharged from 
the surgical ward, which affects patient's recovery at home. Lacking information may cause 
insecurities and unnecessary suffering. Nurse’s perceives their role at discharge as unclear, 
and patients express needs for person-centered discharge. 

Aim: The aim of the study was to explore how patients describe their discharge from surgical 
ward and their experience of how physical, psychosocial and relational nursing needs were 
met. 

Method: Qualitative interview-study with the bases in the theoretical framework 
Fundamentals of Care’s second dimension. Ten patients participated.  

Findings: The informants described most of their physical, psychosocial and relational needs 
as being met. They also talked about unmet needs. Unmet physical needs were often about 
pain and fatigue as well as uncertainty about self-care. Planned follow-up was associated with 
security and meeting a physiotherapist and dietician contributed to meeting needs. Within 
psychosocial needs, a met need for information emerged, despite the fact that the amount of 
information. Written information in addition to the spoken one was appreciated. The 
informants described the staff as present, committed and empathetic, which promoted 
relational needs being met. 

Conclusion: The results show that patients who are discharged from the surgical ward mainly 
had their needs met. However, there were also deficiencies in the physical, psychosocial and 
relational needs. Clear and improved routines regarding discharge are needed. The specialist 
nurse in surgical care is responsible for ensuring that the patients care is based on evidence 
and to developing routines for discharge. 
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INLEDNING 

Bakgrund 

Den kirurgiska vården går mot förkortade vårdtider. Patienter förväntas därmed ta eget ansvar 

för sin återhämtning efter utskrivning (Norlyk & Harder, 2011). Studier har visat att patienter 

inte känner sig tillräckligt informerade vid utskrivning från kirurgisk vårdavdelning 

(Henderson & Zernike, 2001; Lithner, Klefsgard, Johansson & Andersson, 2015; Sibbern et 

al., 2017; Samuelsson et al., 2018; Kang, Gillespie, Tobiano & Chaboyer, 2020). Den 

kirurgiska vården är komplex med stora krav på effektivitet och att patienter snabbt ska 

igenom vårdkedjan, vilket kan påverka patientsäkerheten och kvaliteten på vården negativt 

(Jangland, Nyberg & Yngman 2017). Utformningen av den kirurgiska vården gör att 

vårdpersonal tvingas prioritera mellan uppgifter och det som ofta prioriteras bort är tiden med 

patienterna (Yngman, Klingvall, Wilhelmsson & Jangland, 2016). Sjuksköterskor uttrycker att 

de ofta prioriterar bort utskrivningsinformation på grund av tidsbrist och arbetsbörda samt att 

deras roll är otydlig när det gäller utskrivningsinformation (Theodoridis, Noghi & Borglin, 

2020; Kang, Gillespie, Tobiano & Chaboyer, 2018; Kang, Tobiano, Chaboyer & Gillespie, 

2020). Kvalitén på utskrivningsinformationen påverkas av hur sjuksköterskan ser på sin roll 

(Kang et at., 2018). Sjuksköterskor på kirurgiska vårdavdelningar i en svensk studie av 

Theodoridis med medarbetare (2020) uttryckte att de inte ser utskrivningsinformation som sitt 

ansvar utan som en läkaruppgift.  

Utskrivningsinformation förbereder patienten med nödvändiga kunskaper för att kunna vara 

delaktig i sin vård och ansvara för sin återhämtning (Polster, 2015). Otillräcklig 

utskrivningsinformation leder till att patienter har svårt att ansvara för sin återhämtning och 

egenvård. Det leder till att patienter upplever osäkerhet som kan påverka livskvalitén, ökad 

sårbarhet och att inte kunna sköta om sig själv. Nya studier påpekar att förståelse av 

patientens synvinkel borde forma utskrivningsinformationen (Kang, Gillespie et al., 2020). 

Vilket patientlagen (SFS 2014:821) styrker då den förtydligar patientens ställning i vården 

och lagstadgar delaktighet och rätten till information. Patientlagen reglerar också patientens 

rätt till information samt att patienter som skrivs ut från slutenvården ska erhålla 

sammanfattande information om den vård och behandling som givits under vårdtiden. Enligt 

Lin och medarbetare (2014) ökade patientens förståelse för sin vårdtid och för 

rekommendationerna för egenvård om de fick ett skriftligt informationsbrev vid utskrivning.  
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De vanligaste områden som patienter upplever att de saknar information om vid utskrivning 

från kirurgisk vårdavdelning är sårvård, smärtlindring, mobilisering, nutrition, elimination och 

känna igen och upptäcka komplikationer (Samuelsson et al., 2018; Sibbern et al., 2017). När 

patienter upplever att deras informationsbehov vid utskrivning inte är uppfyllt söker de aktivt 

upp hälsopersonal efter utskrivningen (Kang, Gillespie et al., 2020). God 

utskrivningsinformation samt planerad uppföljning beräknas kunna förebygga 50% av 

återinläggningarna (Dawes et al., 2014) samtidigt som otillräcklig information vid utskrivning 

leder till flera komplikationer, ökad dödlighet, samt oplanerade återinläggningar (Jack et al., 

2009; Pieper et al., 2006; Sivarajan & Ganesan, 2012). Patienter uppger att de inte alltid 

frågar efter information vid utskrivning då vårdpersonalen upplevdes stressad samt att det var 

dålig kontinuitet av personal (Henderson & Zernike 2001). Observation av 

utskrivningstillfället av äldre patienter visade att patientens delaktighet troligen påverkas av 

vårdpersonalens arbetsbelastning och tidsbrist (Dyrstad, Laugaland & Storm, 2015).  

Patienter uttrycker att de föredrar att få individuellt anpassad utskrivningsinformation och inte 

standardiserad information. Kvaliteten på utskrivningsinformation påverkar också i vilken 

grad patienten är delaktig i sin vård (Kang et al., 2018). Särskilt äldre uttrycker ett behov av 

individanpassad kommunikation (Samuelsson et al., 2018).  Patienter upplever att de blir 

bemötta utifrån en standardplan och erhåller standardinformation (Kaptain, Ulsøe & Dreyer, 

2019). Individuellt anpassad information vid utskrivning är mer gynnsamt för patienten än 

standardinformation (Kang et al., 2018). Rapporter från sjukhus i Europa visar på att den 

omvårdnadsåtgärd som oftast uteblir är att tillgodose patienters informationsbehov 

(Ausserhofer et al., 2014).  

Enligt Marshall, Kitson & Zeits (2012) vill patienter vara delaktiga i sin vård genom att bli 

lyssnade på, ha en rak och ärlig kommunikation samt vara välinformerade, vilket medför att 

de kan delta i beslut som rör deras vård. Patienterna vill bli sedda och behandlade som en 

individ, bortsett från sjukdom och symtom. De vill känna att deras behov blir 

uppmärksammade och tillgodosedda samt att de får tillräckligt med tid för att etablera en 

vårdrelation med vårdpersonalen. 

Specialistsjuksköterskan i kirurgisk vård besitter fördjupad kunskap och kan utveckla 

fungerande system med fokus på den individuella patientens behov. Specialistsjuksköterskan 

ska organisera omvårdnadsprocessen inom kirurgisk vård med patientens fysiska, psykiska, 

existentiella och sociokulturella omvårdnadsbehov i fokus (NFSK, 2014). 
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Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård är idag ett erkänt begrepp inom hälso- och sjukvård nationellt och 

internationellt och likställs med hög kvalitet på vården, patientsäker vård och en vård som är 

humanistisk och värnar om mänskliga rättigheter (McCormack & McCance, 2017; Kitson, 

Marshall, Bassett & Zeitz, 2013). Personcentrerad vård är ett förhållningssätt där vården ska 

utgå från den enskilda individens unika behov, förutsättningar och vilja. Där patienten är en 

del i teamet med expertkunskap om sig själv (Olsson, Jakobsson Ung, Swedberg & Ekman, 

2013) 

Personcentrering leder till ökat välbefinnande hos den enskilda individen i form av ökad 

livskvalité och trygghet. Personcentrering ger också positiva samhällsekonomiska effekter i 

form av minskade vårdtider på sjukhus och färre komplikationer. Vilket ger, ökad 

patientsäkert och nöjdare patienter (Olsson et al., 2013; Olsson, Hansson, Ekman & Karlsson, 

2009).  

 

Fundamentals of Care  

Fundamentals of Care (FoC) är ett multidimensionellt teoretiskt ramverk som beskriver 

betydelsen av grundläggande omvårdnad. Enligt Kitson och medarbetare (2018) kan FoC 

användas för att utveckla den personcentrerade vården. Det centrala i FoC är relationen 

mellan patient och sjuksköterska. Där patientens omvårdnadsbehov är i fokus. 

Sjuksköterskans samarbete med patienten är avgörande för att kunna identifiera patientens 

grundläggande omvårdnadsbehov (Kitson, 2018). FoC har tre dimensioner: Att etablera 

relationen med patienten, bedöma och tillgodose grundläggande omvårdnadsbehov; fysiska, 

psykosociala och relationella, samt att uppfylla dessa behov i den kontext som finns i 

organisationen (Kitson, Conroy, Kuluski, Locock & Lyons, 2013).  

 

Kirurgiska patienter på vårdavdelning beskriver att deras grundläggande omvårdnadsbehov 

inte tillgodoses (Jangland, Teodorsson, Molander & Muntlin Athlin, 2018). Att bedöma 

patienters grundläggande behov vid utskrivning från kirurgisk vårdavdelning är avgörande för 

en trygg återhämtning. FoC är ett aktuellt teoretiskt ramverk för att utvärdera patienters 

upplevelser av tillgodosedda fysiska, relationella, och psykosociala behov vid utskrivning från 

kirurgisk vårdavdelning. Denna studie har sin grund i FoC andra dimension, fysiska, 

psykosociala och relationella behov (Figur 1).  
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Figur 1. Figur över svenska versionen av Fundamentals of Care’s dimensioner (Muntlin & 

Kitson, 2020, s. 33). Figuren har använts med tillåtelse från förlaget studentlitteratur. 
 

Den första dimensionen och kärnan i FoC är vårdrelationen. Patienten och sjuksköterskans 

relation är nyckeln till att möta patientens behov, relationen byggs genom att sjuksköterskan 

skapar förtroende hos patienten, är närvarande, förutser behov, är påläst och tillsammans med 

patienten reflekterar och utvärderar behoven (Feo et al., 2017). För att sjuksköterskan och 

patienten ska kunna identifiera patientens behov så krävs en välfungerande vårdrelation samt 

en vårdkontext som möjliggör detta (Jangland et al., 2018) 

 

De fysiska behoven innefattar personlig hygien, vila och sömn, toalettbehov, fysiskt 

välbefinnande, mat och dryck, hantera medicinering, rörelse och trygghet. De psykosociala 

behoven består av kommunikation, delaktighet och information, avskildhet, respekt, 

värdighet, utbildning och information, emotionellt välbefinnande, få sina värderingar och 

övertygelser respekterade och tagna i beaktande. De relationella behoven tillgodoses genom 

att sjuksköterskan aktivt lyssnar på patienten, är empatisk, engagerar sig med patienten, visar 
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medkänsla, stöttar och involverar familj och anhöriga, hjälper patienten att hantera sin 

situation, jobbar med patienten och sätter mål och hjälper patienten att hålla sig lugn (Mudd, 

A., Feo, R., Conroy, T., & Kitson, A. (2020). 
 

Den tredje och yttre dimensionen i FoC utgörs av kontexten. Dimensionen belyser hur 

samhällsstyrning och organisatoriska faktorer påverkar kvalitén på omvårdnaden av patienten. 

Vilka hinder och möjligheter kontexten utgör för sjuksköterskan att kunna tillgodose 

patientens behov. Kontexten har inverkan på hur patientens behov tillgodoses och 

förutsättningarna för att skapa en vårdande relation (Feo, Frensham, Conroy & Kitson, 2019; 

Kitson, Marshall et al., 2013).  

 

Enligt Kitson och medarbetare (Kitson, Conroy et al., 2013; Kitson, Muntlin Athlin & 

Conroy, 2014) kan FoC användas för att tillgodose patienters grundläggande 

omvårdnadsbehov och kan ses som ett sätt att fortsatt utveckla den personcentrerade vården. 

Det behövs fler studier där FoC testas i olika kontexter och på olika patientgrupper (Jangland, 

Kitson & Muntlin Athlin, 2016). 
 

Problemformulering 

Tidigare studier av patienters upplevelse av utskrivning från kirurgisk vårdavdelning har visat 

att patienter upplever brister i omvårdnaden vid utskrivning. Patienterna saknar ofta 

information rörande fysiska, psykosociala och relationella behov som är kopplade till 

patientens möjlighet att återhämta sig i hemmet. Bristande utskrivningsinformation leder till 

otrygghet för patienterna och ett behov av att söka vård och rådgivning efter utskrivning. 

Studierna i bakgrunden kommer från olika länder med varierande förutsättningar och rutiner 

för utskrivning. Samt att de flesta studier fokuserar på informationsbehovet utifrån de fysiska 

behoven. Det finns också få studier på utskrivning från kirurgisk vårdavdelning som bekräftar 

FoC och mer forskning behövs av ramverket i varierande kontexter. Mot bakgrund av detta 

ämnar denna studie undersöka hur patienter på kirurgisk vårdavdelning beskriver sin 

utskrivning kopplat till den andra dimensionen av FoC; patientens fysiska, psykosociala och 

relationella omvårdnadsbehov.  
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Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur patienter beskriver sin utskrivning från kirurgisk 

vårdavdelning och sin upplevelse av hur fysiska, psykosociala och relationella 

omvårdnadsbehov blev tillgodosedda. 

METOD  

Design 

En kvalitativ deskriptiv intervjustudie med deduktiv ansats med utgångspunkt i ramverket 

FoC andra dimension; de fysiska, psykosociala och relationella omvårdnadsbehoven.  
 

Urval 

Ett bekvämlighetsurval gjordes. Ett urval av deltagare till studien rekryterades från patienter 

som skrevs ut till hemmet under en två veckors period. Bekvämlighetsurval är lämpligt när 

deltagare rekryteras från en specifik avdelning och ett effektivt sätt att rekrytera deltagare på 

(Polit & Beck, 2012). Det som kan vara en nackdel med bekvämlighetsurval är att deltagarna 

inte alltid är de mest informationsrika (Polit & Beck, 2017). För att få en variation på 

deltagare som kan ha olika upplevelser, så tillfrågade författarna patienter med varierande 

ålder, diagnos och vårdtid. Vilket innebär att alla patienter som skrevs ut under det tidsspann 

som rekrytering skedde inte tillfrågades om deltagande. 14 patienter tillfrågades om 

deltagande, 4 valde att tacka nej. 10 patienter med varierande ålder, kön, vårdtid och 

inläggningsorsaker, tackade ja till deltagande och rekryterades till studien (Tabell 1). Alla 

patienter som tackade ja till att delta och gav skriftligt samtycke valde sedan att fullfölja 

intervjuerna.  
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Tabell 1. Demografisk data över informanterna som deltog i studien  

 

Inklusionskriterier var kirurgiska patienter inneliggande på de två avdelningarna där studien 

genomfördes, deltagarna skulle vara över 18 år samt svensktalande. Exklusionskriterier var 

patienter med kognitiv svikt, patienter som var i livets slutskede eller bedömdes ha så pass 

nedsatt allmäntillstånd att det vore oetiskt att tillfråga, samt patienter som skrevs ut till särskilt 

boende. Patienter inneliggande på avdelningarna där studien genomfördes tillfrågades att delta 

i studien när det var bestämt vilken dag patienten skulle skrivas ut.  

Kontext 

Studien genomfördes på två kirurgiska vårdavdelningar; ett medelstort sjukhus i 

Mellansverige och ett medelstort sjukhus i Norrland. Där den ena avdelningen var 

specialiserad på övre gastrologi och hade både planerade och akuta patienter, den andra 

avdelningen var en kirurgisk akutvårdsavdelning med mestadels akuta patienter. Båda 

avdelningarna hade när studien genomfördes 24 vårdplatser där ansvarig sjuksköterska dagtid 

ansvarade för sex patienter. De rutiner som avdelningarna hade för utskrivning är information 

från läkaren under ronden och sedan kompletterande information från sjuksköterskan. Den 

kirurgiska akutvårdsavdelningen hade som rutin att sjuksköterskan ska skriva en 

Antal	informanter	 	 10	st	
Kön	
Kvinna	 	 	 4	kvinnor	
Man	 	 	 6	män	
Ålder	 	 	 	
Medelålder	 	 	 63	år	 	
Intervall	 	 	 24-87	år	
Vårdtid/dygn	
Medellängd	 	 	 4	dygn	
Intervall	 	 	 1-9	dygn	
Diagnos/åtgärd	
Gastroskopi	misstänkt	tumör	 	 1	
Leverresektion		 	 1	
Pankreatit	kolesystektomi	 	 1	
Magsår	 	 	 1	
Trauma	blödning	lever	 	 1	
Opererat	bort	halsmandlarna	 	 1	
Gallsten	ERCP	 	 	 1	
Tarmvred	 	 	 1	
Traumatisk	hjärnblödning	 	 1	
Dräninläggning	 	 1	
Typ	av	inläggning	
Akut	 	 	 9		 	 	
Elektiv	 	 	 1		
Antal	dagar	mellan	utskrivning	
Och	intervju	
Medel	 	 	 4	dagar	
Intervall	 	 	 3-6	dagar	
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slutanteckning när patienten går hem. Denna lämnas till patienten eller så informeras 

patienten om att hen kan läsa anteckningen på 1177 mina vårdkontakter. Det fanns ingen rutin 

kring vilken information som skulle ges i slutanteckningen. Avdelningen med övre gastrologi 

patienter hade ingen rutin för att ge skriftlig information. Ingen av avdelningarna hade en 

tydlig rutin för hur sjuksköterskan skulle genomföra en utskrivning och informationen som 

gavs till patienterna varierade.  

 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor samt bevakande följdfrågor genomfördes. En 

intervjuguide (se Bilaga 1) skapades av författarna utifrån FoC’s andra dimension och 

användes som stöd vid intervjuerna. Intervjuguiden inkluderade tre öppna frågor samt 

specifika frågor om kön, ålder, vårdtid och varför de vårdats på sjukhus. Intervjuguiden 

innehöll även bevakande frågor till de tre öppna frågorna för att försäkra författarna om att få 

svar på syftet (Hsieh & Shannon, 2005). De bevakande frågorna är utformade som punkter i 

intervjuguiden. Dessa punkter berördes endast om deltagaren inte spontant tog upp dessa. De 

bevakande punkterna agerade som stöd för författarna och användes som följdfrågor till de 

öppna frågorna, exempelvis: Kan du berätta om informationen du fick kring…? Författarna 

var väl införstådda i intervjuguiden och i frågorna. Detta för att inte skulle bli för styrda av 

guiden då denna endast användes som ett stöd (Danielson, 2017). Författarna genomförde 

varsin testintervju för att bedöma om intervjuguiden var lämplig som underlag, endast några 

få ändringar i intervjuguiden gjordes därefter och de båda testintervjuerna svarade mot syftet 

kunde inkluderas i resultatet. Frågorna i intervjuguiden var formulerade i en viss struktur, men 

intervjuaren anpassade ordningsföljden efter vad som framkom under intervjuernas gång 

(Danielson, 2017).  

Tillvägagångssätt 

Efter att projektplanen blivit godkänd ansöktes godkännande från verksamhetschef för 

kirurgkliniken på respektive sjukhus som skriftligt godkände genomförandet av studien. 

Avdelningschefen på de två berörda avdelningarna informerades och tillfrågades om studien 

fick genomföras på vederbörande avdelning.  

Personalen på de två kirurgiska vårdavdelningarna fick information skriftligt (se Bilaga 2) och 

gavs möjlighet till muntlig information innan rekrytering av deltagare påbörjades. Under två 

veckor tillfrågades ansvariga sjuksköterskor på avdelningen av författarna vilka patienter som 

var planerade att skrivas ut närmsta dagarna, samt om de uppfyllde inklusionskriterierna och 
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inte innefattades av exklusionskriterierna. Sjuksköterskorna fick en lista på inklusions- och 

exklusionskriterier så att aktuella patienter kunde identifieras. Patienterna informerades av 

författarna till studien, muntligt och skriftligt (se Bilaga 3), om studien och tillfrågades innan 

hemgång om de ville delta. I samband med detta inhämtades skriftligt samtycke till att delta.  

Då covid-19 pandemin pågick under studiens gång så genomfördes telefonintervjuer. 

Författarna bestämde tid och datum i samråd med patienten vid utskrivning så hen hade 

möjlighet att vara på en lugn plats och avsatt tid för intervjun. Intervjuerna ägde rum mellan 

3–6 dagar efter att patienten skrivits ut. Tid och datum bestämdes i samråd med patienten 

innan utskrivning. 

10 intervjuer genomfördes, varav 2 var testintervjuer som bedömdes svar mot syftet och 

kunde inkluderas i resultatet. Författarna satt ensamma i sitt hem och ringde upp patienterna 

för intervju. Alla telefonintervjuer spelades in och deltagarna informerades om detta. 

Deltagarna informerades återigen att deltagande var frivilligt och att de när som kunde 

avbryta. Intervjuerna varade mellan 7–25 minuter.  

Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetik syftar till att skydda människors värde och grundläggande rättigheter. Enligt 

Belmontrapporten ska forskning utföras enligt tre etiska, grundläggande, övergripande 

principer; respekt för personen, göra-gott-principen och rättviseprincipen (Kjellström, 2017), 

och hänsyn har tagits till dessa tre principer i samband med examensarbetet.  

Den första principen, respekt för personen, handlar om respekt för autonomi och att personer 

med begränsad autonomi skyddas. Genom informerat samtycke, får patienterna själva välja 

om de vill delta eller inte. Ett informerat samtycke kräver att deltagarna får information om 

studien, att de kan förstå informationen och kan, med en given betänketid, ta beslut utifrån 

denna (Kjellström, 2017). De patienter som tillfrågades om deltagande i studien informerades 

av författarna till studien både muntligt och skriftligt och fick sedan ge skriftligt samtycke om 

de önskade delta. Patienterna informerades om studiens syfte, vem som är ansvarig, rätten till 

frivillighet att delta, att deras uppgifter är konfidentiella samt att de när som kan välja att 

avbryta sitt deltagande. Informerat samtycke inhämtades skriftligt (se Bilaga 4) innan 

hemgång samt upprepades muntligt innan intervjun via telefon.  

I Göra-gott-principen ingår konfidentialitet, vilket handlar om att värna om personlig 

integritet. Obehöriga ska inte kunna få ta del av känsliga uppgifter eller personuppgifter samt 

att vilka som har deltagit ska inte kunna identifieras (Kjellström, 2017). Insamlat 
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intervjumaterial samt transkribering redovisas i resultatet på så sätt att det inte kan härledas 

till en särskild person. De konfidentiella uppgifterna förvarades elektroniskt bakom lösenord. 

De uppgifter som fanns som fysiska dokument, exempelvis skriftligt samtycke, förvarades 

inlåsta endast tillgängligt för författarna. Efter examination av examensarbetet kommer allt 

material att förstöras. Den tredje principen, rättviseprincipen, har utgångspunkt i att alla 

människor ska behandlas lika men skillnader kan göras som är moraliskt relevanta 

(Kjellström, 2017). Studien exkluderade patienter med kognitiv svikt, som ej kan ge 

informerat samtycke, samt människor i livets slutskede eller med mycket nedsatt 

allmäntillstånd. Det är viktigt att valet är frivilligt, att deltagarna inte känner sig pressade eller 

tvingade att delta i studien (Kjellström, 2017). Då studien genomfördes på de avdelningar där 

författarna också är verksamma som sjuksköterskor så exkluderades de patienter som 

författarna själva vårdat.   

Bearbetning och analys 

Intervjuerna analyserades med kvalitativ riktad innehållsanalys med deduktiv ansats (Hsieh & 

Shannon, 2005). Med den teoretiska utgångspunkten i den andra dimensionen av det 

teoretiska ramverket FoC (Mudd, A., Feo, R., Conroy, T., & Kitson, A. (2020). Analys med 

deduktiv ansats kan användas i de fall där befintlig teori eller modell vill testas i ett nytt 

sammanhang (Hsieh & Shannon, 2005). 

De inspelade telefonintervjuerna lyssnades igenom och transkriberades ordagrant av den 

författare som genomfört intervjun. Noteringar om patientens, röst, tonläge och skratt fördes. 

Texten jämfördes med den inspelade intervjun flertalet gånger. Båda författarna läste igenom 

materialet ett flertal gånger, för att få en helhetsbild och uppfattning av hela materialet. 

Därefter diskuterades materialet mellan författarna och analysen genomfördes sedan 

gemensamt. 

Utifrån teorin identifierade författarna nyckelbegrepp och variabler som inledande koder som 

sedan kunde kategoriseras utifrån de förutbestämda kategorierna (Hsieh & Shannon, 2005). 

Huvudkategorierna och underkategorierna som användes i analysen består av tre 

huvudkategorier samt åtta underkategorier tillhörande varje huvudkategori. Dessa presenteras 

i Tabell 2.  
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Tabell 2. Kategorier och underkategorier utifrån FoC’s andra dimension (Mudd, A., Feo, R., 
Conroy, T., & Kitson, A. (2020). 

Fysiska behov Personlig hygien & klä på sig, vila och sömn, toalettbehov, fysiskt 

välbefinnande, äta och dricka, hantera medicinering, rörelse, trygghet. 

Psykosociala 

behov 

Kommunikation, delaktighet och information, avskildhet, respekt, 

värdighet, utbildning och information, emotionellt välbefinnande, få sina 

värderingar och övertygelser/tro respekterad och tagen i beaktande. 

Relationella 

behov 

Aktivt lyssnande, empati och medkänsla, engagemang, närvarande och 

stödjande, säkerställande att mål sätts, stötta och involvera 

familj/anhöriga, hjälpa patienten att hantera sin situation. 

 

Materialet från intervjuerna analyserades och kodades direkt mot de förutbestämda 

kategorierna (Hsieh & Shannon, 2005). Data som inte kodades i första analysen, sparades och 

analyserades igen senare för att avgöra om materialet kunde gå in under någon av 

kategorierna eller som underkategori (Hsieh & Shannon, 2005). Transkriberingen skedde 

löpande under tiden som datainsamlingen genomfördes. När de tio intervjuerna var 

transkriberade så började materialet analyseras.  

Det transkriberade materialet lästes igenom, analyserades och färgkodades i meningsenheter 

efter huvudkategorierna. Därefter fördes de kodade materialet in i ett Excel-dokument, och 

kodades där in i tabeller efter underkategorierna. Sedan fördes meningsenheterna under varje 

underkategori samman till en helhet.  Resultatet från analysen presenteras i textform utifrån 

de förutbestämda kategorierna och underkategorier. Exempel på hur det deduktiva 

analysarbetet har gått till presenteras i Tabell 3.  

Analysen av det insamlade materialet diskuterades med handledare, kollegor och 

medstudenter. Detta för att försäkra att analysen grundar sig i den insamlade datan. Genom att 

berätta för någon utomstående och diskutera datan med andra, kan resultatet också bli 

tydligare för forskaren (Mårtensson & Fridlund, 2017). 
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Tabell 3. Exempel på analysarbetet av intervjuerna. Deduktiv innehållsanalys enligt (Hsieh & 

Shannon, 2005). 

Meningsenhet Huvudkategori Underkategori 

”Jag fick smärtlindringsschema från läkaren, och jag 

fick smärtlindring med mig hem också.” 

Fysiska behov Hantera 

medicinering 

”Jag går ju fortfarande på jättekraftig medicinering så 

att det känns, jo men det e, det e klart. Jag är ju svag. 

Men det hade inte varit bättre av att lega på sjukhus.” 

Fysiska behov Fysiskt 

välbefinnande 

”Ja, informationen var bra, det var lugnt och inte så 

mycket folk runt i kring. Det var väldigt skönt inför 

det tuffa beskedet.” 

Psykosociala 

behov 

Avskildhet 

”Det är bra, det är jättebra med skriftlig information, 

för man hinner inte med att sortera allting.” 

Psykosociala 

behov 

Kommunikation 

”De var tillgängliga och närvarande och kunde svara 

på mina frågor och funderingar.” 

Relationella 

behov 

Vara 

närvarande 

”Så på sätt och vis så skulle jag behöva ha en 

livscoach mera som talade om för mig, som gick på 

sidan om och talade om för mig och peppa och sa vad 

jag skulle göra för att förbättra livet.” 

Relationella 

behov 

Jobba med 

patienten och 

sätta mål 

 

RESULTAT 
Resultatet presenteras och kategoriseras utifrån FoC andra dimension. Denna dimension 

består av tre huvudkategorier. Fysiska behov, psykosociala behov och relationella 

behov.  Citaten som använts speglar patienternas upplevelser och används för att styrka 

resultatet.   
 

FYSISKA BEHOV 

Huvudkategorin fysiska behov består av åtta underkategorier; Personlig hygien & klä på sig, 

vila och sömn, toalettbehov, fysiskt välbefinnande, äta och dricka, hantera medicinering, 
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rörelse och trygghet. Vila och sömn var en underkategori som inte berördes under 

intervjuerna.  
 

Personlig hygien och klä på sig 
 

De informanter som hade ett operationssår hade olika erfarenheter av att få information om 

hur de skulle sköta sitt sår. Informationen varierade från att vara tydlig med rengöring, 

omläggning och suturborttagning till att inte få någon information alls. De informanter som 

fick information om sin sårvård kände sig trygga med att hantera det hemma själva och 

upplevde att deras behov blev tillgodosett. Om informanterna inte fick någon information, 

använde de sig av tidigare erfarenheter eller läste i sin journal för att försöka få den 

information de behövde för att kunna ta hand om sin fortsatta egenvård hemma.  

”Jag har varit inne och läst min journal, i fall att det stod något där om sårvården och 

så. Jag tar ju reda på det jag behöver själv, så jag klarar mig ändå.” Informant 3. 

En informant uttryckte osäkerhet kring när agrafferna skulle tas, han hade fått muntlig 

information om detta men mindes inte datumet.  

Toalettbehov 
 

De informanter som upplevde besvär med förstoppning beskrev att deras behov var 

tillgodosett, de fick information om förstoppning och ibland läkemedel. En informant med 

återkommande besvär med förstoppning som tog laxering sen tidigare beskrev att han fått nya 

råd om hur han skulle ta sin laxering för att förebygga förstoppning. De som inte hade besvär 

med toalettbehov fick oftast ingen information om detta. De som tog smärtlindring i form av 

opioder hade oftast inte fått någon information om förstoppningsrisk.  

Fysiskt välbefinnande 
 

Nedsatt fysiskt välbefinnande beskrevs ofta i form av trötthet, orkeslöshet och smärta. De 

informanterna med tidigare besvär av smärta och trötthet förväntade sig inte att smärtan eller 

tröttheten skulle vara bättre efter utskrivningen från sjukhuset. Besvären som de hade sen 

tidigare var heller inget som vårdpersonalen adresserat. Informanterna med nytillkommen 

smärta, som var kopplat till orsaken att de vårdats på sjukhus, hade erfarenheter av att de fått 

information och smärtlindring på recept. Dock varierade hur väl tillgodosedd smärtan var 

efter utskrivningen. Smärtlindringen var ibland otillräcklig och de hade problem med smärtor 
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efter utskrivningen i varierande grad. De flesta verkade dock acceptera detta som normalt att 

ha ont på grund av deras sjukdom eller operation. En informant beskrev dock missnöje med 

både sin smärta och hur vården behandlat den.  

”Ska jag vara kritisk så tycker jag att smärtlindring är något som det bör bli bättre 

med, det har inte fungerat bra med mig… Man ska inte behöva ha så ont att man 

upplever det som tortyr.” Informant 2. 

Det framkom också informanter med ett relativt gott fysiskt välmående. De beskrev inga 

besvär.   

Äta och dricka 
 

De informanter som hade fått information om mat och dryck, hade oftast fått träffa en dietist. 

De beskrev att deras behov var tillgodosett och de hade fått gedigen information, en informant 

undrade varför allt smakade så salt men han la ingen vikt vid det utan konstaterade glatt att 

det ska jag ta upp på min uppföljning med dietisten. En informant hade frågat om hon inte 

borde träffa en dietist eftersom hon hade haft tarmvred men hon fick veta att det inte 

behövdes, att det inte fanns någon sådan rutin på avdelningen. Ingen uttryckte besvär med att 

äta och dricka, däremot uttrycktes osäkerhet om det fanns saker de borde tänka på kring mat 

och dryck som de inte fått information om. De informanter som själva hade frågat 

vårdpersonalen om det var något speciellt de skulle tänka på hade oftast fått veta att de kunde 

äta som vanligt. Trots det uttryckte informanterna fortsatt osäkerhet kring mat och dryck, men 

nöjde sig ändå med att det förmodligen var så att de kunde äta som vanligt medan några själva 

sökte information på internet.  

”Ja jag hade ju fått magsår, och då fick jag själv kolla på nätet vad jag ska äta eller 

undvika att äta, kanske kunde jag fått lite mer information om det från avdelningen.” 
Informant 4. 

 

Hantera medicinering 
 

Att få information om läkemedel, hur de skulle tas och att erhålla en medicinlista beskrevs 

som viktigt vid utskrivning. De informanter som fått information om vart de skulle vända sig 

vid icke fungerande smärtlindring uppskattade detta och de som inte fått denna information 

och hade behov av att kontakta vården i efterhand beskrev detta som besvärligt och orsak till 
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oro. Informanterna var mestadels nöjda med den information de fick om att hantera 

medicinering, vilket gjorde att de kände sig trygga och fick sitt omvårdnadsbehov tillgodosett.  

 

”Jag tyckte att det var viktigt hur jag skulle använda läkemedlen och ifall de inte 

hjälpte, vad jag skulle göra då, vart jag skulle söka mig. Det är ibland svårt att veta 

vart eller vem man ska höra av sig till.” Informant 4. 

 

En informant som fått god information om hur ofta han kunde ta sin smärtlindring hade erfarit 

att trots detta hade receptet tagit slut redan efter tre dagar och han visste inte vart han skulle 

vända sig för att förnya det vilket skapade oro och besvikelse.  

 

”Både och. Själva informationen i sig var det inget fel på, men sedan klaffade det inte 

så bra när jag kom hem, angående smärtlindringen. Jag hade fått recept på Oxynorm, 

och att jag kunde ta dessa 6ggr/dag vid behov, i upp till 4 veckor. Dock tog receptet 

slut redan idag... vilket var märkligt. Jag hade inte fått någon information om vem jag 

skulle kontakta om jag behövde nytt recept, jag frågade inte heller men jag antog att 

det fanns så att det skulle räcka i de fyra veckor som jag var ordinerad att ta dessa vid 

behov.” Informant 2. 

 

Rörelse 
 

De informanter som beskrev behov kring rörelse hade träffat fysioterapeut och ibland 

arbetsterapeut och de beskrev behoven som tillgodosedda. De informanter som fått träffa en 

fysioterapeut beskrev ofta individanpassad information, där de fått träna med fysioterapeuten 

utifrån deras behov och hemsituation. De erhöll information om förhållningsregler, vad de 

kunde göra och inte göra, exempelvis undvika att lyfta tungt eller att ta det lugnt och vila.  

 

”jag fick testa att gå i korridoren och i trappen innan hemgång, och de sa att det gick 

galant!” Informant 1. 

 

De som inte hade träffat fysioterapeut beskrev oftast inga behov kring rörelse. En informant 

som inte fått någon information om rörelse eller träffat fysioterapeut men fått ett dränage med 

påse beskrev att det var lite besvärligt att röra sig jämfört med att inte ha någonting där på 

benet, men det var inget som störde honom nämnvärt.  
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Trygghet 
 

Att ha en planerad uppföljning och veta vart man skulle vända sig vid frågor eller problem 

gjorde att informanterna kände sig trygga. De som beskrev att de fått delta i planeringen 

verkade också påverka tryggheten. Informanterna uppgav ofta ett stort förtroende för 

vårdpersonalen och detta skapade också trygghet. Samt att få stöd av personalen vid 

svårigheter under vårdtiden.  

 

”Jag kände mig trygg och hade stort förtroende för personalen. Alla var mycket 

engagerade och ville väl. Från att ha varit orolig och rädd när jag kom till sjukhuset 

kände jag mig trygg när jag gick därifrån” Informant 2. 

 

De informanter som uttryckte osäkerhet kring sin egenvård, att inte veta vart man skulle 

vända sig vid besvär, eller hade fått mycket muntlig information men glömt delar av den samt 

dåligt behandlad smärta var kopplat till otrygghet. 

 

Informanterna beskrev att om det hade gällt en annan patient, som är annorlunda som person 

och inte har samma erfarenheter, så kanske de hade upplevt vissa situationer på ett annat 

sett. Som att patienter som är känsligare än dem skulle kunnat upplevt det annorlunda. De 

upplevde också att deras tidigare erfarenheter bidrog till att de kände sig trygga.  

 

”Nu har ju jag, av flera olika anledningar legat på sjukhus flera gånger och det har 

varit dramatiskt och så där vidare livsavgörande operationer som jag genomgått. Jag 

har ju, inte för att skryta, men lite rutin på att ligga på sjukhus, det finns dom som har 

det mycket värre än jag naturligtvis, men för nån som gjorde att det här var mitt första 

besök så kanske det hade känts annorlunda menar jag, för en sån person som kommer 

på kava för första gången. Eller överhuvudtaget sjukhus för första gången.”  Informant 8. 

 

PSYKOSOCIALA BEHOV 

Huvudkategorin psykosociala behov utgick från åtta underkategorier, som i det redovisade 

resultatet slagits ihop till fyra underkategorier; Kommunikation, Information, utbildning & 

delaktighet, avskildhet, respekt & värdighet, emotionellt välbefinnande, få sina värderingar 

och övertygelser/tro respekterad och tagen i beaktande.  
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Kommunikation 
 

Informanterna som berättade att de fått skriftlig information var alla nöjda med detta. De 

beskrev att det var mycket att hålla reda på och det underlättade att kunna gå tillbaka och läsa 

i pappren när man kommit hem. Även de informanter som fått skriftlig information men ingen 

egentlig egenvårdsinformation utan en sammanfattning av vårdtiden var nöjda med detta. Att 

informationen kommunicerades både skriftligt och muntligt, var något informanterna 

upplevde som positivt. När det var mycket information som kommunicerades muntligt så 

beskrev informanterna att det var svårt att komma ihåg, då kompletterade den skriftliga 

informationen det behovet. De informanter som inte fick skriftlig information uttryckte 

avsaknad av denna. En av informanterna ansåg sig inte behöva någon skriftlig information 

men han beskrev också sitt behov av information som lågt då han opererats för samma sak 

förr och använde sin tidigare kunskap. En av informanterna efterfrågade uttryckligen 

individanpassad kommunikation och beskrev att kvalitén på kommunikationen varierade, den 

var ibland på en för låg nivå och ibland på en för hög nivå.  

 

”Ja, det är lite blandat skulle jag vilja säga, ibland kanske, det måste ju vara 

jättesvårt för er att veta vad jag kan och inte kan. Jag sa till min fru att ibland är det 

lite för låg nivå, att det nästan blev lite barnsligt. Och ibland hängde jag inte alls 

med… Det måste vara otroligt svårt att hitta den nivån för personalen, eftersom alla 

är olika… Men jag tror att man ändå ska fundera över ”hur mycket kan patienten om 

det vi pratar om nu?” för det är ju så att i mitt fall så har jag hållit på med min 

smärtlindring och en del fastnar ju hos mig också, även om jag inte är utbildad 

läkare, och i andra fall är det åt de andra hållet. Och i vissa fall kände jag att det här 

är ju vad jag kan, och i vissa fall kände jag att här hänger jag med. Jag tror knappast 

att det går att göra bättre, men det var så jag upplevde det. Kanske att man ska 

försöka sätta sig in i ”hur mycket kan den här människan” i sin situation, hur mycket 

överfart är det på det här och hur mycket förstår han eller hon.” Informant 2. 

 

Information, utbildning & delaktighet 
 

Det informanterna beskrev som viktig utskrivningsinformation var vart man skulle vända sig 

vid besvär, hur de skulle leva nu, vad de skulle vara uppmärksamma på, hur de skulle ta sina 

läkemedel, information om eventuella restriktioner och vad som kommer ske framöver.  
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”Det är väl bara det att veta vad jag får och inte får göra och vad som eventuellt 

kommer att ske. Det är det som är viktigt.” Informant 10 

 

Informanterna berättade att de hade tillräckligt med information för att klara sig själva hemma 

efter utskrivning. Trots det framkom ändå berättelser av osäkerhet kring egenvård eller vart 

man skulle vända sig vid besvär eller förnyelse av recept. Informanterna beskrev många 

gånger att de fått gedigen information, ibland för mycket att processa. Samtidigt framkom 

också berättelser där man inte fått någon information alls utan bara fått veta att de skulle få 

skrivas ut nu.  

 

”Ja, vad skulle det vara för någonting, dom kom ju bara in och sa att nu får du åka 

hem.” Informant 7 

 

När informanterna upplevde att de saknade information så använde de sig av tidigare 

vårderfarenheter eller sökte på internet eller i deras journal för att få sitt behov tillgodosett. En 

del informanter beskrev sig som kapabla, att saknar de någon information så är det inget 

problem utan då tar de reda på den. Detta gjorde att en informant lämnade sjukhuset utan 

information medvetet för att hon ville hem så fort som möjligt och tänkte att hon tar reda på 

informationen själv sen.  

 

De informanter som kände att dem fick vara delaktiga upplevde att de blev lyssnade på och 

fick vara involverade i besluten gällande deras utskrivning. Det var också informanter som 

valde att avstå från att vara delaktiga, till exempel på grund av sjukhusrädsla och vilja att inte 

veta så mycket eller vara delaktig i beslut. Informanterna beskrev också att de litade på 

vårdpersonalens kunskap och ansåg inte att de behövde vara delaktiga. Berättelser om att mest 

följa med i vårdkedjan framkom.  

 

”Nja, inte delta precis. De frågor om situationen och sådär men det var ju läkarna 

och sjuksköterskorna som bestämde. Jag var inte så involverad att jag kan säga att 

jag fick delta, det kan jag inte. Men det var inget behov som jag hade heller, jag vet att 

de kan sin grej så det var bara att följa med.” Informant 2. 
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Respekt, Värdighet & Avskildhet 
 

Berättelser rörande respekt, värdighet och avskildhet handlade mestadels om att 

vårdpersonalen inte förstod, betedde sig oprofessionellt eller upplevdes okänslig. En 

informant beskrev att vårdpersonalen behöver lyssna på patientens upplevelse och lita på att 

det han berättar stämmer.  

 

”Personalen behöver lyssna på patienten, jag är inte en sådan person som ”drar till” 

eller överdriver när jag säger att jag har ont.” Informant 2 
 

En informant beskrev att hon upplevt att personalen bettet sig oprofessionellt mot hennes 

rumsgranne som var förvirrad. Hon beskrev att tänk om det skulle hända mig i framtiden när 

jag själv kanske är förvirrad. Samtidigt som hon beskrev att det också påverkade hennes syn 

på personalen på avdelningen.  

 

”Men nej det är klart att det påverkar för jag vill ju inte, jag kanske själv hamnar där 

när jag är dement, eller när jag är lite snurrig. Klart att då vill inte jag ha, man vill 

inte, man vill att bemötandet ska vara klanderfritt.” Informant 6 

 

En annan informant beskrev att han blev av med sitt rum samma dag som han skulle skrivas 

ut. Han sa att det inte var någon fara men att en annan patient hade kunnat uppleva det 

annorlunda. En informant beskrev att han fått besked om tumör vid utskrivning och 

uppskattade då att de var lugnt och inte så mycket folk runt omkring. 

 

Emotionellt välbefinnande & Få sina värderingar och övertygelser/tro respekterad och 

tagen i beaktande 

De informanter med en cancerdiagnos eller med sjukdomar i botten som gjorde att de hade 

ont eller var trötta sen innan uttryckte ovisshet över framtiden. En informant uttryckte att hon 

inte var någon duktig elev då hon inte orkade leva så som hon ansåg att hon borde.  
  

En informant med sjukhusrädsla hade önskemål om att hennes rädsla skulle tas i beaktande 

och att hon önskade att inte vara så delaktig. Hon upplevde att sjukvårdspersonalen hade 

respekterat denna önskan.  
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RELATIONELLA BEHOV 

Huvudkategorin relationella behov utgick från åtta underkategorier, som i det redovisade 

resultatet slagits ihop till 6 underkategorier; Aktivt lyssnande, vara empatisk, ha medkänsla & 

engagera sig med patienten, vara närvarande, stötta och involvera familjen/anhöriga, hjälpa 

patienten att hantera sin situation & hålla sig lugn samt jobba med patienten och sätta mål. 

 

Aktivt lyssnande 

Informanterna beskrev att personalen tog sig tid att prata med dem, lyssnade på dem och var 

ofta nöjda med bemötande och kommunikationen, vilket tillgodosåg deras behov av att bli 

lyssnade på. En av informanterna beskrev att han hade haft smärtor under vårdtillfället och 

fortsatt när han kom hem, han upplevde att vårdpersonalen inte alltid förstod hur ont han 

hade. 
 

”Säger jag att jag har ont, då har jag ont, säger jag att jag har lite ont, då har jag lite 

ont, säger jag att jag inte har ont, då har jag inte ont, och säger jag att jag har 

jätteont, då har jag verkligen jätteont…” Informant 2 

 

Vara empatisk, ha medkänsla & engagera sig med patienten 

Informanterna beskrev ofta vårdpersonalen som stöttande och att de brydde sig och var 

omtänksamma. De som beskrev en uppgivenhet eller att de var ledsna över sin situation 

beskrev vårdpersonalen som att de hade stöttat dom i detta genom att samtala och finnas där. 

De informanterna med tidigare erfarenhet av vården som hade positiva erfarenheter av 

vårdpersonal beskrev att denna bild färgade nästa vårdtillfälle, de hade redan ett stort 

förtroende för vårdpersonalen.  

 

”Men alltså all sjukhuspersonal som jag har träffat genom alla år och alla sjukdomar 

jag har haft är ju fantastisk tycker jag. Dom är så engagerade och hjälpsamma och 

empatiska. Så det har jag bara positivt att säga om.” Intervjuperson 8 

 

Informanterna la märke till hur vårdpersonalen var mot deras medpatienter, oftast var dessa 

erfarenheter positiva men en informant uttryckte att personalen haft ett dåligt bemötande till 
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en medpatient och att detta påverkade hennes egen syn på vårdpersonalen. Informanterna 

beskrev ofta att personalen brydde sig och upplevde att dem var engagerade.  

 

”Alla var mycket engagerade och ville väl.” Informant 2 

Vara närvarande 

Informanterna utryckte att sjuksköterskorna fanns där när de behövde dem. Berättelser om att 

informanterna hade mycket kontakt med sjuksköterskorna men sällan med läkaren framkom. 

En informant beskrev att sjuksköterskorna förmedlade information från läkaren men att det 

hade varit skönt att få träffa läkaren också.  

 

”Man hade väldigt mycket kontakt med sjuksköterskorna. och det tyckte jag var 

väldigt bra. De var närvarande när man behövde. Jag mådde lite dåligt över min 

situation och var lite ledsen så då fanns de liksom där och pratade med mig och, de 

tyckte jag var jättebra. Sen var det lite svårare att få prata med den ansvariga 

läkaren, eftersom han inte var där så ofta, men sjuksköterskorna kunde man ställa 

frågor, och ifall de inte kunde svara på frågorna, så ställde dem frågorna till läkaren 

och kom sen och berättade vad läkaren hade sagt, så det tyckte jag var bra.” Informant 4. 

 

Informanterna betonade också att de märkte att vårdpersonalen hade mycket att göra. Deras 

upplevelser var att vårdpersonalen var tillgängliga och tog sig tid att lyssna och svara på deras 

frågor och funderingar, trots att de hade en hög arbetsbelastning. En informant som legat inne 

ett dygn beskrev att hon inte riktigt hade någon bild av vårdpersonalen på avdelningen, men 

hon sa att de hon träffat inte riktigt verkade veta vad dom höll på med.  
 

Stötta och involvera familj och anhörig 

En informant beskrev att hans fru fick komma in och få utskrivningsinformation tillsammans 

med honom och det upplevde han som positivt. Ingen annan informant berörde att familj eller 

anhörig hade involverats vid utskrivningen. 

  

”Jag fick all information som de kunde ge mig där och då. Det kändes bra att frugan 

fick vara med och få informationen och de bad även om att hon skulle följa med vid 

återbesöket. Det är bra då det är hon som sköter det mesta här hemma.” Informant 1. 
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Hjälpa patienten att hantera sin situation & Hjälpa patienten att hålla sig lugn 

Informanterna som mådde dåligt över sin situation berättade att de fått stöd av 

vårdpersonalen, ofta sjuksköterskan. En informant uttryckte relationella behov efter 

utskrivningen och att det skulle kunna vara ett annat avslut på vårdtiden där man fick ett 

samtal och kunde bli erbjuden saker efter utskrivningen om det fanns saker att erbjuda som 

hon uttryckte det.  

  

”Men egentligen kanske dom skulle ha nått sånt att man sätter sig ner på sängkanten 

och pratar om att nu ska du få åka hem å då ska du tänka på det här och ja och det 

som står här att du kan ringa hit om du behöver det och känner det, det kunde dom ju 

ha, inte för att jag vet vem som skulle genomföra det där samtalet då men det kunde 

dom ju ha.” Informant 8. 

 

Jobba med patienten och sätta mål 

Informanterna sa att det inte hade satts några mål för dem inför deras utskrivning, det var 

ingenting som vårdpersonalen tog upp eller diskuterade. En av informanterna uttryckte 

relationella behov kring detta. Hon hade nedsatt hälsa sen innan och uppgav att hon hade svårt 

med motivationen och att hon skulle behöva en livscoach. 

  

”Så på sätt och vis så skulle jag behöva ha en livscoach mera som talade om för mig, 

som gick på sidan om och talade om för mig och peppa och sa vad jag skulle göra för 

att förbättra livet.” Informant 8. 

	

DISKUSSION 

Informanterna beskrev merparten av sina fysiska, psykosociala och relationella behov som 

tillgodosedda. De berättade också om upplevelser av icke tillgodosedda behov. Informanter 

med icke tillgodosedda fysiska behov besvärades av smärtor och trötthet samt uttryckte 

osäkerhet kring egenvård gällande exempelvis mat och dryck. Planerad uppföljning 

förknippades med trygghet för informanterna och att träffa fysioterapeut och dietist bidrog till 

tillgodosedda fysiska behov. Inom de psykosociala behoven beskrev informanterna ett 

tillgodosett informationsbehov, trots att ingen information alls ibland givits. Skriftlig 

information som komplement till den muntliga uppskattades. Informanterna beskrev 
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personalen som närvarande, engagerade och empatiska, vilket bidrog till tillgodosedda 

relationella behov.  

Resultatdiskussion 

Fysiska behov  

Tidigare forskning har visat på att patienter saknar information om fysiska behov vid 

utskrivning från kirurgisk avdelning (Samuelsson et al., 2018; Sibbern et al., 2017). I denna 

studie framkom dock att informanterna oftast inte ansåg sig sakna någon information som 

berörde de fysiska behoven. Trots god information ledde det inte alltid till tillgodosedda 

fysiska behov, utan det var flera fysiska behov som inte identifierades innan utskrivning. Det 

centrala i FoC är mötet mellan patient och sjuksköterska, där patientens individuella behov är 

i fokus (Kitson, 2018). Sjuksköterskan kan genom sin kompetens och med vårdrelationen som 

nyckel tillsammans med patienten identifiera fysiska behov samt förutspå de behov som kan 

komma att uppstå för patienten efter utskrivning. De informanter som gått hem med svåra 

smärtor beskrev en stark påverkan på sitt fysiska välbefinnande. Patienter med så svåra 

smärtor är troligen inte utskrivningsklara varav att identifiera dessa behov är otroligt viktigt 

för att förhindra för tidig utskrivning samt återinläggning och lidande hos patienten.  

För informanterna var icke tillgodosedda fysiska behov förknippat med lidande och en känsla 

av utsatthet. Tidigare forskning visar att patienter söker upp hälsopersonal efter utskrivning då 

deras behov inte var tillgodosedda (Dawes et al., 2014; Jack et al., 2009; Kang, Gillespie et 

al., 2020; Piper et al., 2006; Sivarajan & Ganesan, 2012). Vilket leder till en ökad belastning 

på sjukvården i form av behov av rådgivning och i värsta fall återinläggningar. Att ha en 

planerad uppföljning var något som gav trygghet till informanterna. Tidigare forskning tyder 

på att planerad uppföljning kan bidra till minskade återinläggningar (Dawes et al., 2014). Om 

fysiska behov identifieras innan utskrivning från kirurgisk vårdavdelning så kan det minska 

lidande för patienten, belastning på sjukvårdssystemet samt negativa samhällsekonomiska 

effekter.  

De informanter som beskrev behov gällande rörelse hade ofta träffat en fysioterapeut och fått 

individanpassad information och tränat utifrån sin hemsituation. Författarna har erfarenhet av 

att det är vanligt att koppla in fysioterapeut efter kirurgi eller vid osäkerhet kring 

rörelsebehov. Detta kan ha varit en orsak till att få av informanterna beskrev osäkerhet kring 

rörelse. Däremot uttryckte informanterna osäkerhet kring mat och dryck och att när de 
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efterfrågat information fått veta att de kunde äta som vanligt. De informanter som fått sitt 

behov tillgodosett ansåg antingen att de inte hade behov av information kring mat och dryck 

eller så hade de fått träffa en dietist samt fått tydlig information och ibland även en planerad 

uppföljning. Författarna har erfarenhet av att dietist endast kopplas in vid mycket omfattande 

problem med att äta och dricka och att kunskaperna hos vårdpersonalen om mat och dryck vid 

olika sjukdomstillstånd är låg. Informanterna som träffat fysioterapeut och dietist hade en 

positiv bild av dessa yrkeskategorier och i deras berättelse kunde utvinnas att de arbetar 

personcentrerat och efter den enskilda individen, vilket enligt tidigare forskning var en önskan 

från patienterna och också mer gynnsamt (Kang et al., 2018). Detta visar på vikten av 

interprofessionellt samarbete mellan flera yrkesgrupper för att optimera patienternas 

upplevelse av utskrivning och att deras behov blir tillgodosedda. Specialistsjuksköterskan i 

kirurgisk vård har här en viktig roll, kompetensbeskrivningen beskriver att 

specialistsjuksköterskan ska konstruera och stödja interprofessionellt samarbete med en 

personcentrerad vård som mål (NFSK, 2014).  

Psykosociala behov 

Tidigare forskning visar på att patienter saknar information vid utskrivning från kirurgisk 

vårdavdelning (Henderson & Zernike, 2001; Lithner, Klefsgard, Johansson & Andersson, 

2015; Sibbern et al., 2017; Samuelsson et al., 2018; Kang, Gillespie et al., 2020). 

Informanterna i denna studie hade fått väldigt varierad information, mängden information 

skilde sig åt samt att en del uppgav att de inte fått någon information alls. Trots detta beskrev 

informanterna sitt behov angående information ofta som tillgodosett. Variationen på 

informationen och informanternas upplevelse av sin utskrivning tyder på avsaknad av rutiner. 

Tidigare forskning visar också på att sjuksköterskan är osäker på sin roll vid utskrivning, 

sjuksköterskor ser det inte som sitt ansvar att tillhanda patienten utskrivningsinformation 

(Theodoridis et al., 2020; Kang et al., 2018; Kang, Tobiano et al., 2020). Enligt 

kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska i kirurgisk vård, har 

specialistsjuksköterskan ökade kunskaper kring information och kommunikationssystem, och 

ska kunna använda och främja patientens unika resurser och förmågor i alla faser av den 

kirurgiska vården (NFSK, 2014). Specialistsjuksköterskan kan ta fram rutiner och förtydliga 

sjuksköterskans ansvar vid utskrivning för att patienter ska få en välfungerande utskrivning 

och tillräckligt med information för att kunna ta hand om sig själv hemma. 
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Informanterna uppskattade att informationen som de fick kommunicerades både muntligt och 

skriftligt. De informanter som inte fick någon skriftlig information uttryckte en önskan om 

detta. Enligt Lin och medarbetare (2014) så kan skriftlig utskrivningsinformation öka 

patientens förståelse för sin vårdtid och för rekommendationer kring egenvård och patienterna 

har enligt patientlagen (2014:821) rätt till sammanfattad information om sitt vårdtillfälle. 

Relationen mellan patienten och sjuksköterskan är nyckeln till att kunna möta patientens 

individuella behov, och en viktig del i denna är kommunikation (Feo et al., 2017). Att både 

muntlig och skriftlig kommunikation uppskattades av informanterna kan användas i 

utvecklandet av rutiner vid utskrivning från kirurgisk vårdavdelning.  

 

Relationella behov 
 
Övervägande positiva upplevelser beskrevs av de relationella behoven och informanterna 

beskrev ofta tillgodosedda relationella behov. Informanternas beskrivning av de relationella 

behoven kom ofta in på vårdrelationen och kärnan i FoC. Patienternas upplevelse av 

vårdrelationen beskrevs som god. De uttryckte att vårdpersonalen hade ett gott bemötande, 

var kompetenta, empatiska, närvarande, snälla och omtänksamma. Vårdrelationen är det 

centrala i FoC där patientens omvårdnadsbehov är i fokus (Kitson, 2018). Det var tydligt i 

informanternas berättelser, att det var viktigt med en bra vårdande relation, och att det i sin tur 

påverkade hur patienterna upplevde att deras behov blev tillgodosedda, såväl relationella men 

också fysiska och psykosociala behov. 

 

Informanterna i studien berättade att de såg att sjuksköterskorna hade mycket att göra och att 

det var stressigt. Hur patientens behov kan tillgodoses och vilka förutsättningar som finns för 

att skapa en vårdande relation, påverkas av vårdkontexten (Feo et al., 2019; Kitson, Marshall 

et al., 2013). Enligt FoC ska sjuksköterskan tillsammans med patienten identifiera patientens 

individuella grundläggande omvårdnadsbehov (Kitson, 2018) men sjuksköterskan har ibland 

svårt att hinna med att tillgodose dessa. Användande av en teoretisk modell som FoC i 

omvårdnaden kan visa på att kontexten är mycket relevant för att sjuksköterskor ska kunna 

skapa en vårdrelation med patienter som i sin tur leder till att behoven kan tillgodoses. Trots 

att informanterna ibland upplevde att personalen hade mycket att göra och var stressad, 

upplevde de en bra vårdrelation och att deras relationella behov blev tillgodosedda.  
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Metoddiskussion 
 

Det finns tidigare forskning om patienternas upplevelse av utskrivning från kirurgisk 

vårdavdelningen. Styrkan med denna studie är att den utgår från en teori som belyser 

patienternas upplevelse av hur deras grundläggande omvårdnadsbehov, såväl fysiska, 

psykosociala och relationella, tillgodosågs i samband med utskrivningen. Att använda sig av 

FoC i samband med utskrivningen kan förbättra upplevelsen för de kirurgiska patienterna, 

tillgodose deras behov samt främja deras återhämtning i hemmet. En svaghet med att använda 

deduktiv ansats kan vara att alla upplevelser inte beskrivs inom ramen för teorin, och att en 

del aspekter i vården förbisågs. Detta var dock inget författarna uppfattade. De upplevelser 

som berörde patientens utskrivning kunde kodas in under någon kategori/underkategori. När 

informanterna beskrev sina fundamentala behov så kunde berättelsen ofta ingå i flera 

underkategorier som finns i FoC, vilket har varit utmanande vid analysen. Ett noga 

analysarbete har genomförts och flera meningsenheter har diskuterats mellan författarna och 

även utomstående för att få det under korrekt kategori och underkategori. De underkategorier 

som studien utgick ifrån i metoden presenterades flertalet hopslagna under samma 

underkategori i resultatet, dessa underkategorier gick in i varandra och presenterades därför 

ihop, inga data har exkluderats på grund av detta.  

 

Bekvämlighetsurval användes främst för att kunna rekrytera patienter effektivt då tiden för 

datainsamling var begränsad. Nackdel med bekvämlighetsurval kan vara att deltagarna inte 

alltid är de mest informationsrika (Polit & Beck, 2017). Författarna tillfrågade patienter med 

varierande ålder, kön, diagnos och vårdtid för att få en så stor variation på deltagare som 

möjligt. Detta kan ses som en styrka, då de gav varierade upplevelser, vilket enligt Graneheim 

och Lundman (2004) stärker giltigheten. Dock tillfrågades inte alla patienter som skrevs ut 

från avdelningarna, vilket skulle kunna ses som en svaghet då informationsrika informantrar 

kan ha missats. Författarna valde att göra intervjuerna tätt inpå utskrivningen för att 

patienterna skulle ha utskrivningen färskt i minnet. Fler behov kunde ha framkommit om det 

gått längre tid mellan utskrivning och intervju. En studie visade att patienter upplevde sig 

välinformerade vid utskrivning men uppgav två veckor senare att de saknade information 

(Henderson & Zernike, 2001). Att resultatet var från två olika sjukhus samt noga beskrivning 

av analys, urval och datainsamling, ses som positivt, och gör att läsaren ska kunna göra en 

bedömning av studiens överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 
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4 av de 14 patienter som tillfrågades om deltagande valde att tacka nej. Patienterna behövde 

inte uppge varför de ej ville delta och därför går det inte att dra några slutsatser kring de som 

inte deltog. Det framkom ofta från de patienter som tackade ja, att de gärna ville hjälpa till 

och ge tillbaka då de fått en god vård, vilket kan ha gett en positiv prägel på resultatet. 

Författarna var vid rekrytering tydliga med att de var där i egenskap av 

specialistsjuksköterskestudenter från Uppsala universitet, med namnskylt där det framgick att 

de var sjuksköterskor under utbildning. Detta för att minska beroendeställningen mellan 

patienten och författaren.  

Giltigheten i studien stärks av att studiens resultat och analysprocess svarar på det som är 

ämnat att undersökas (Polit & Beck, 2012). Utifrån intervjuguiden som skapades av 

författarna ställdes inte bevakande frågor kring alla behov som ingår i FoC’s andra dimension, 

vilket kan ha medfört att en kategori inte togs upp, samt att vissa underkategorier var ganska 

små. Detta kan ses som en svaghet, och författarna har i efterhand reflekterat över detta och 

att revidering av intervjuguiden hade önskats om studien skulle upprepas. Till exempel att 

frågorna mycket berörde informationen informanterna hade fått och mer frågor kring hur de 

faktiskt mådde hade varit önskvärt. Dock framkom detta spontant när informationsbehovet 

berördes.  

Att författarna arbetar i den kontext där studien genomfördes kan styrka studiens giltighet då 

de har erfarenhet av att vårda dessa patienter samt är bekanta med miljön där vården äger rum 

(Graneheim & Lundman, 2004; Mårtensson & Fridlund, 2017). Förförståelsen kan påverka 

studiens trovärdighet. Enligt Polit och Beck (2012) kan trovärdighet i studien uppnås om 

studien genomförts på så sätt att forskarens förståelse inte präglar resultatet. Under studiens 

gång har författarna varit medvetna om sin förförståelse och diskuterat denna kontinuerligt 

med varandra. Berättelserna har analyserats flertalet gånger och kodningen diskuterats tills 

konsensus uppnåtts. Dock kan inga garantier ges att förförståelsen inte i någon grad har 

påverkat resultatet. 

 

Slutsats 

Resultatet av denna studie visar att patienter som skrivs ut från kirurgisk vårdavdelning har i 

huvudsak fått sina behov tillgodosedda. Det framkom dock också brister i de fysiska, 

psykosociala och relationella behoven. Kunskap om detta kan vara till grund för en förbättrad 

utskrivning av kirurgiska patienter. Som leder till ökad trygghet och minskat lidande för 
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patienten samt minskad belastning på vården i form av återinläggningar och behov av 

rådgivning efter utskrivning. Tydliga och förbättrade rutiner kring utskrivning från kirurgisk 

vårdavdelning behövs. Specialistsjuksköterskan i kirurgisk vård ska leda förbättringsarbete 

och har ansvar för att vården av patienterna är evidensbaserad och är således lämpad att arbeta 

fram rutiner kring utskrivning.  

 

Självständighetsdeklaration 
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Intervjuguide:    BILAGA 1. 
 
Man  Kvinna 
Hur länge låg du inne på sjukhus? 
Varför var du inlagd på sjukhus? 
Hur gammal är du? 

 
Kan du berätta om den information du fick när du skrevs ut från avdelningen? 
 
Fick du tillräckligt med information för att kunna ta hand om dig själv hemma efter 
utskrivning från avdelningen? 
 
Är det något mer du hade velat ha information om för att kunna ta hand om dig själv efter 
utskrivning från sjukhus? 
 
Har du behövt söka information på något annat sätt efter din utskrivning? 

• Om vad? 
• Hur? (internet, telefonrådgivning, frågat anhöriga) 

 
Vad upplever du är viktigt att få med vid utskrivningssamtalet? 
 
Är det något mer du skulle vilja tillägga innan vi avslutar intervjun? 
 
Bevakande frågor: 

• Fysiska behov (Kan du berätta om informationen du fick om..? Hade du behövt 
information om det…?) 

o Smärtlindring  
o Rörelse (aktivitet) 
o Sårvård (hud/vävnad) 
o Mat och dryck (nutrition) 
o Toalettbehov (elimination) 

• Psykosociala behov (på vilket sätt fick du…..?) 
o Delta i planering 
o Ställa frågor 
o Relevant information (användbar eller inte) 
o Lättförståelig information/svårförståelig information 
o Anpassad efter dina behov och kunskapsnivå 
o Skriftlig/muntlig information 

• Relationella behov (Hur upplevde du relationen med vårdpersonalen?) 
o Förtroende 
o Tillgänglig/otillgänglig vårdpersonal 
o Närvarande och stödjande (empati/medkänsla) 
o Bemötande 
o Trygghet/otrygghet 
o Kompetent personal 
o Engagemang 
o Mål 

 
Följdfrågor: Vad menar du när du säger….? Kan du berätta mer om….? 
 Kan du ge ett exempel?  Hur kommer det sig tror du? 
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Informationsbrev till avdelningen     BILAGA 2. 
Till personal på avdelning KAVA Gävle sjukhus och kirurgavdelning 8 på Västerås sjukhus. 

 

Vi, Hanna Hassel och Emma Petersson, läser specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning kirurgisk vård, vid Uppsala Universitet. I vår utbildning ingår det att skriva ett 

examensarbete där vi avser att undersöka hur patienter som vårdats på kirurgavdelning 

upplever sin utskrivning och informationsbehovet kring detta.  

 

Vi har som önskemål att få komma till er avdelning och tillfråga inneliggande patienter om 

att få intervjua dessa telefonledes efter hemgång. Deltagande är frivilligt för patienterna och 

all data kommer att behandlas konfidentiellt. Vi har planerat att intervjua cirka 10 patienter. 

 

Intervjuerna kommer inte att påverka den övriga vården. Den information som framkommer 

under intervjun kommer endast att användas i studiesyfte. Deltagandet i studien är helt 

frivilligt och patienten kan när som helst välja att avbryta sin medverkan. 

 

Undersökningen är planerad till vecka 8-10 och vi kommer gärna på ett avdelningsmöte och 

informerar personalen om studien. 

 

Har ni frågor hör av er till oss via e-post eller personligt möte. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ansvarig för studien      Handledare 
Emma Petersson & Hanna Hassel    Ewa Wallin  
 
Emma.Petersson.5648@student.uu.se 
hanna.hassel.2832@student.uu.se 
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INFORMATIONSBREV    BILAGA 3.
       

 

Till Dig som vårdats på kirurgavdelning 
Information och förfrågan om deltagande i en intervjustudie. 
 
Vi är två sjuksköterskor under specialistutbildning som just nu skriver examensarbete på avancerad 
nivå för att kunna avlägga examen inom kirurgisk vård. Examensarbetet grundar sig i telefonintervjuer 
med patienter som vårdats på kirurgisk vårdavdelning där syftet är att undersöka hur patienter 
upplever sin utskrivning från kirurgisk vårdavdelning.  
 
Det är frivilligt att delta och det går att avbryta medverkan oavsett tid under pågående studie utan att 
ange orsak. Intervjun tar inte mer än 20-40 minuter och påverkar inte din vårdvistelse i övrigt.  
 
Alla uppgifter behandlas konfidentiellt. Intervjun kodas så att det inte går att identifiera Dig vid 
bearbetning av insamlad data. Intervjun kommer att spelas in, och ljudfilen förvaras så att endast 
författarna har tillgång till materialet. Intervjun raderas när examensarbetet är avslutat.  
 
Examensarbetet kommer att finnas tillgängligt för dig som vill läsa när det är färdigt och godkänt. Det 
läggs upp i en databas, Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA), där alla har möjlighet att ta del av 
studien. 
 
Vill du delta? Skriv då under medföljande blankett och lämna till oss. Så bestämmer vi en tid när 
vi ringer upp dig om några dagar.  
 
Har du frågor eller funderingar är det bara att höra av dig till någon av oss! 
 
Med vänliga hälsningar 
Emma Petersson & Hanna Hassel 
 
Kontaktuppgifter: 
Emma.Petersson.5648@student.uu.se 
hanna.hassel.2832@student.uu.se 
 
Handledare: 
ewa.wallin@surgsci.uu.se 
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BILAGA 4. 

Samtyckesblankett 
 

Samtycke till att delta i intervjustudien utskrivning från kirurgisk vårdavdelning. 
 

Jag har erhållit muntlig och skriftlig information angående studien. Mitt 

deltagande är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring och 

det påverkar inte Min vård. 
 

Härmed samtycker Jag till att deltaga i studien. 
 

Datum:_______________ 

 

Namnunderskrift:__________________________________________________ 

 

Namnförtydligande:________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


