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SAMMANFATTNING 
 

 

 

Syfte: Att beskriva dagkirurgiska patienters upplevelse av att bli utskrivna hem samma dag 

efter operation utförd i generell anestesi. Metod: Kvalitativ intervjustudie med induktiv 

ansats. Elva patienter som har opererats via en handkirurgisk mottagning i mellersta Sverige 

har intervjuats utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Sju kvinnor och fyra män i åldrarna 

mellan 28-71 år har deltagit i studien. Innehållsanalys användes för analys av materialet. 

Resultat: Patienterna upplevde hemgången som väldigt positiv. De faktorer som bidrog till en 

lyckad hemgång var framförallt; Patientens goda grundhälsa, en trygg hemmiljö att återvända 

till och återhämta sig i, samt att patienterna får sina frågor och funderingar besvarade inför 

hemgången, och stöd från anhöriga. Vårdpersonalens bemötande och professionella 

förhållningssätt bidrog till att patienterna upplevde en känsla av trygghet som skapade en 

förutsättning för delaktighet.  Resultatet visar även att patienter önskar mer information om 

det postoperativa förloppet. Slutsats: Att skrivas ut och komma hem efter ett dagkirurgiskt 

ingrepp är en positiv upplevelse för patienterna, dock behöver informationen inför hemgången 

samt möjligheten till stöd från den dagkirurgiska enheten efter hemgången förbättras.  
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SUMMARY 
 

 

Aim: To describe the day-surgery patients´ experience to be discharge the same day after 

surgery in general anesthesia. Methods: Qualitative interview study with inductive approach. 

Eleven patients, operated by a hand surgical receptions in central Sweden were interviewed, 

using a semi- structured interview guide. Seven women and four men between 28-71 years 

participated in the study. Content analysis was used for analysis of the material. Result: 

Patients experienced the discharge as very positive. The factors which contributed to a 

successful discharge was above all, patient good basic health, a safe home to return to and 

recover in, and that the patients have their questions and concerns answered before discharge, 

and the support from relatives. Health professionals' reception and professional approach 

helped the patients to feel a sense of security that created a condition for participation. The 

results also show that patients want more information about the postoperative recovery. 

Conclusions: To be discharged, and come home, after day surgery procedures is a positive 

experience for patients, however, the information at discharge and the possibility of support 

from the day surgery unit after discharge needs to improve. 
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INTRODUKTION 
 

Antalet dagkirurgiska ingrepp ökar både i Sverige och i andra länder. Modern kirurgisk 

operationsteknik har bidragit till snabbare postoperativ återhämtning och utskrivning efter 

bara några timmar (Mitchell, 2010; Barthelsson, Lutzen, Anderberg & Nordström, 2003). 

Patienter som skall opereras via den dagkirurgiska avdelningen kommer till avdelningen 

samma dag som ingreppet ska utföras och får även åka hem samma dag efter en tids 

postoperativ övervakning. Allt fler människor som genomgår komplexa och potentiellt mer 

smärtsamma kirurgiska ingrepp kan bli utskrivna för att åka hem samma dag (Watt-Watson, 

Chung, Chan & Mcgillion, 2004; Segerdahl, Warren-Stomberg, Rawal, Brattwall & 

Jakobsson, 2008).  

 

Urval av dagkirurgiska patienter  

Kriterier för urval av patienter som är lämpliga för att genomgå en dagkirurgisk operation är 

patienter ur ASA (American Society of Anesthesiologists) klasserna I och II (Halldin & 

Lindahl 2008; Jenkins, Grady, Wong, Correa, Armanious & Chung, 2001). ASA III och IV är 

inte att föredra då risken för postoperativa komplikationer är högre. Därmed är risken större 

att patienten inte klarar av att åka hem samma dag och ett av de grundläggande syftena med 

dagkirurgi försvinner (Halldin & Lindahl 2008).  För ett framgångsrikt resultat i dagkirurgi 

krävs ett noggrant urval av patienter, operationer och val av anestesimetod (Jenkins et al., 

2001; Bain, Kelly, Snadden & Staines, 1999). En välgenomförd preoperativ bedömning, 

information och tidig uppföljning är hörnstenarna i det dagkirurgiska konceptet (Mariette, 

Piessen, Balton, Guidat, Lebuffe & Triboulet, 2007). Utskrivning till hemmet samma dag 

efter en operation, och om allt fler rutinmässiga operationer kan genomföras i dagkirurgi 

bidrar till kostnadsbesparingar (Marijon et al., 2008; Heyde et al., 2007).  

 

Patienters upplevelse  

Patienter upplever en hög tillfredställelse med att få åka hem samma dag efter en 

komplikationsfri operation (Bain et al., 1999; Marijon et al., 2009; Heyde et al., 2007; Lemos 

et al., 2008). Majoritet av patienterna är nöjda eller väldigt nöjda med sjukhusvistelsen 

(Rowe, Yaffe, Pepler & Dulka, 2000). 
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 Ett uppföljande telefonsamtal från sjuksköterskan från den dagkirurgiska enheten följande 

dag eller på kvällen efter den genomförda operationen var väldigt uppskattat bland 

patienterna. Patienterna får då ett tillfälle att ställa sina eventuella frågor och funderingar som 

kan ha uppstått i hemmet. Patienterna värderade telefonsamtalet väldigt högt och detta bidrog 

till att de upplevde ett ökat stöd från den dagkirurgiska enheten. Det uppföljande 

telefonsamtalet minskade patienternas oro och deras känsla av att vara utelämnad. Det 

konstaterades även i samband med telefonsamtalet att patienterna var mycket tillfredställda 

med att vara hemma (Fallis & Scurrah, 2001). Många patienter är rädda och oroliga på 

operationsdagen. Det är viktigt att vårdpersonalen tar patientens oro på allvar och att patienten 

blir förstådd i sin oro och får hjälp. Ett professionellt förhållningssätt och ett lugnt bemötande 

från vårdpersonalen kan lindra patientens oro (Grieve, 2002). 

 

En trygg hemmiljö och stöd från närstående i hemmet bidrar till en positiv totalupplevelse av 

hemgången. För de patienter som hade ett minskat stöd från anhöriga i hemmet och var 

tvungna att återgå till normala hushållssysslor för tidigt upplevde en negativ inställning till 

utskrivningen och föredrog det traditionella viset då patienten får vila några dagar på 

sjukhuset (Stevens, Mortel & Leighton, 2001). 

En operation kan upplevas som både ett fysisk och psykisk trauma för patienten och att få 

återvända hem till de vardagliga rutinerna i hemmet upplevdes påfrestande för de patienter 

som hade små barn hemma. För de patienter som inte hade små barn hemma var rädslan och 

oron inför den förväntade postoperativa smärtan i hemmet stor. Många patienter blir 

förvånade när den förväntade smärtan uteblir (Stevens et al., 2001; Barthelsson et al., 2003). 

 

Postoperativa komplikationer  

Vanligaste postoperativa komplikationer till att patienter inte kan åka hem samma dag eller 

återinläggning är förekomsten av postoperativt illamående och kräkning och postoperativ 

smärta (Mariette et al., 2007; Jenkins et al., 2001; Mattila, Toivinen, Janhumen, Barthelsson 

et al., 2003; Segerdahl et al., 2008). 

Enligt Coll och Ameen (2005) upplever en stor del av patienterna en svår postoperativsmärta 

efter dagkirurgi. Detta kan vara resultatet av att patienten har brist på kunskap om bedömning 

och hantering av smärta. 

Patientens syn på postoperativ smärta och förhållningssätt till analgetika kan bidra till onödig 

postoperativ smärta i hemmet (Older, Carr & Layzell, 2010). En del patienter tycker att de 
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borde uppleva en del smärta efter en operation och vissa patienter tror att om de är smärtfria, 

så kan de frestas med att överdriva konsumtionen av smärtstillande läkemedel (Dewar, Scott 

& Muir, 2004).   

Enligt Pai & Nicholl (2004) så minns inte en stor del av patienterna om de har fått någon 

information om eventuella postoperativa komplikationer. Det är viktigt att tillräckligt med tid 

är avsatt för patienten innan och efter operationen för att förklara och informera vilka 

postoperativa komplikationer som kan uppstå innan patienten får åka hem. 

 

Postoperativ information  

Sjuksköterskan har en central och viktig roll att undervisa och informera patienten. Det är 

viktigt att sjuksköterskan kan bedöma den enskilda patientens behov av undervisning, för att 

sedan förse patienten med individuellt anpassad information. Adekvat information kan leda 

till att höja kvalitén på vården för dagkirurgiska patienter (Tse & So, 2008). Sjuksköterskan 

tillbringar mer tid än läkaren med patienten och kan således få mer information om patienten 

och använda denna information för att göra en individuell bedömning av patientens behov av 

information (Kaldenberg & Becker, 1999).    

 

Flera studier (Mattila et al., 2005; Watt-Watson et al., 2004) presenterar att majoriteten av 

patienter som genomgår en operation och får åka hem samma dag upplever att de har fått 

tillräckligt med information för att ta hand om sig själva hemma, och att de är väl förberedda 

på att hantera eventuella postoperativa komplikationer som kan uppstå i hemmet. Däremot 

upplevde en stor del av patienterna att de inte har fått klara instruktioner eller inga 

instruktioner alls om ordinerad smärtlindring inte hjälper och om eventuella 

läkemedelsbiverkningar. 

Patienter som upplever att de saknar information och kunskap för att göra en egen bedömning 

av eventuella postoperativa komplikationer och behandling av postoperativ smärta löper 

större risk att behöva uppsöka hälso-och sjukvården än patienter som är välinformerade 

(Henderson & Zernike, 2001; Rowe et al., 2000).  

 

En tydlig skriftlig information kombinerad med muntlig information kan leda till mindre 

missförstånd och kan minska patienters oro (Bain et al., 1999; Gilmartin, 2005). Den 

skriftliga informationen ska användas som ett komplement och inte som ersättning för 

personlig konsultation. Innan patienten åker hem ska kirurgen ha ett uppföljande samtal med 
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patienten där patienten får en fullständig förklaring om förfarandet och eventuella risker för 

komplikationer (Pai & Nicholl, 2004). 

Det är viktigt att den postoperativa informationen även ges i skriftlig form och helst i närvaro 

av anhörig. Den anhörige som ska vårda patienten i hemmet har ett ökat ansvar och är också i 

behov av information, eftersom patienten kan känna sig påverkad i form av dåsighet efter 

anestesin och kan ha svårt att uppfatta den muntliga informationen (Gilmartin, 2005; Lemos 

et al., 2008; Barthelsson et al., 2003).  

Patienten ska ha tillgång till en lättillgänglig enhet för konsultation och information om det 

uppstår problem i hemmet (Erkal, 2007). 

 

Problemformulering 

Det finns otillräcklig kunskap kring dagkirurgiska patienters upplevelse av att bli utskrivna till 

hemmet samma dag efter genomgången operation. Eftersom allt fler och mer rutinmässiga 

operationer utförs i dagkirurgi är behovet av forskning kring patienters upplevelse av att bli 

utskrivna till hemmet samma dag mer aktuell nu än tidigare. Patienten måste både agera som  

vårdare och vårdtagare i hemmet, och även patientens anhörig har ett ansvar och en vårdande 

roll när patienten blir utskriven till hemmet. Det ställer högre krav på vårdpersonalen att ge 

adekvat information och undervisning till patienten för att hantera eventuella postoperativa 

komplikationer i hemmet. Målet med denna studie är att beskriva patienternas upplevelse av 

att bli utskrivna till hemmet samma dag och därmed bidra till ökad kunskap och förståelse för 

patienter som genomgår kirurgi inom dagkirurgisk verksamhet.  

 

Syfte 

Syftet med denna intervjustudie var att beskriva dagkirurgiska patienters upplevelse av att bli 

utskrivna hem samma dag efter operation i generell anestesi. 

 

Frågeställningar 

1. Hur upplever dagkirurgiska patienter utskrivningen till hemmet? 

2. Hur upplever dagkirurgiska patienter den postoperativa informationen de fick inför 

hemgång? 

3. Vilka eventuella postoperativa problem tillstötte i hemmet? Hade patienten fått 

tillräckligt med information/undervisning för att kunna hantera problemet?  
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METOD 

 

Design 

Kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. 

 

Urval 

Studien har baserats på intervjuer med elva patienter som har opererats via handkirurgiska 

kliniken på ett universitetssjukhus i mellersta Sverige. Samtliga deltagare hade opererats i 

generell anestesi och blivit utskriven till hemmet samma dag. Alla deltagare var över 18 år 

och behärskade det svenska språket. Intervjuerna skedde en till fyra veckor efter patientens 

operation.  

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden var semistrukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide 

(bilaga 1) som författaren har utfärdat för ändamålet. Utifrån studiens tre 

huvudfrågeställningar har sammanlagt 13 frågor utformats. 

Frågorna i intervjuguiden ska ge deltagarna möjlighet till öppna svarsalternativ med utrymme 

att beskriva den enskilde deltagarens upplevelse och erfarenhet. Frågorna i intervjuguiden ska 

fungera som ett stöd. Genom att påbörja intervjun med en öppen fråga får deltagaren beskriva 

sina upplevelser fritt (Kvale, 1997).  

 

Tillvägagångssätt 

Efter att ha etablerat kontakt med avdelningschefen på handkirurgiska mottagningen fick 

författaren ett skriftligt godkännande (bilaga 5) för att utföra studien på mottagningen. 

Avdelningschefen fick ta del av projektplanen inför examensarbetet och informerade 

personalen på mottagningen. Även författaren besökte mottagningen en morgon då 

personalen var samlad och gav en grundligare information om studien. Författarens 

projektplan fanns tillgänglig för personalen att ta del av.  

Med hjälp av personalen på återbesöksmottagningen inkluderades de patienter som uppfyllde 

inklusionskriterierna och som hade en tid för återbesök den dagen författaren var på 

mottagningen. Författaren var på mottagningen under sammanlagt tre dagar. Under första 

dagen intervjuades tre patienter, den andra dagen deltog fyra patienter och den tredje dagen 

intervjuades fyra patienter. Författaren tog själv kontakt med patienterna och patienterna fick 
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både en muntlig och skriftlig information (bilaga 2) om studien. De flesta intervjuerna 

utfördes innan patientens återbesökstid, då många patienter var över en timme för tidiga inför 

återbesökstiden. Intervjuerna ägde rum i någon av mottagningens lediga lokaler och samtliga 

intervjuer kunde genomföras ostört. Intervjuerna spelades in på författarens mobiltelefon med 

hjälp av en speciell applikation. Den längsta intervjun varade i 32 min och den kortaste 11 

minuter, genomsnittstiden för intervjuerna var ca 20 min. 

 

Bearbetning och analys 

Det inspelade intervjumaterialet transkriberades ordagrant utav författaren. 

Data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. En fördel med metoden är att stora 

volymer textdata kan hanteras och användas som bekräftande bevis. Innehållsanalys är ett 

viktigt sätt att tillhandahålla bevis för ett fenomen. De kvalitativa datan ska organiseras med 

öppen kodning, skapande av kategorier och abstraktion. Syftet med att skapa kategorier är att 

försöka beskriva ett fenomen och att öka förståelsen (Elo & Kynga, 2008). 

Tolkningsprocessen av intervjumaterialet har skett under flera steg (tabell1). Först lästes det 

transkriberade intervjumaterialet igenom ett flertal gånger för att skapa en helhetsbild av 

materialet. Efter detta genomfördes bearbetning och tydning med hjälp av metoden för 

innehållsanalys som beskrivs av Graneheim och Lundman (2004). Meningsbärande enheter 

valdes ut från texten som är relevanta för syftet och frågeställningarna. Omgivande text måste 

också tas med så att sammanhanget kvarstår och därefter kondenserades de meningsbärande 

enheterna, vilket innebär att de kortas ner utan att det centrala innehållet försvinner. Därefter 

tilldelades varje kondenserad textenhet en kod, som har till uppgift att på kortfattat sätt 

beskriva textenheten. Koder ligger till grund för kategorisering. Att skapa kategorier är kärnan 

i kvalitativ innehållsanalys. En kategori avser främst en beskrivandenivå av innehållet. En 

kategori utgörs av flera koder som har ett liknande innehåll. Sedan har författaren gått vidare 

med att skapa subteman och slutligen skapas det teman. Begreppet tema ha flera betydelser 

och skapa teman är ett sätt att länka de underliggande betydelserna i kategorier. Ett tema kan 

ses som ett uttryck för det latenta innehållet i texten (Graneheim & Lundman, 2004).  

Analysarbetet resulterade i tre teman, åtta subteman och 18 kategorier (tabell 2,3 och 4). 

 

 

 

 

 



7 

 

Tabell 1. Exempel på tolkningsprocessen  

 

Meningsbärande enhet:  Kondenserad text: Kod: Kategori: 

Jag hade förberett mig 

väl, jag hade köpt såna 

här byxor med resor. Jag 

hade rivit av toapapper i 

lagom längd och haft i en 

korg, så jag inte behövde, 

var liksom inställd på att 

inte använda handen, jag 

hade lagt en list på 

köksbänken så jag kunde 

lägga en smörgås och bre 

och sådär. Jag hade 

veckan innan gått runt 

med handen högt och 

förberett mig. Jag 

behövde absolut inte 

stanna kvar. 

Jag hade förberett mig 

väl, hade köpt byxor med 

resor, rivit av toapapper i 

lagom längd och haft i en 

korg, lagt en list på 

köksbänken som stöd för 

att bre en smörgås. Var 

inställd på att inte 

använda handen och gått 

runt veckan innan med 

handen högt. Behövde 

absolut inte stanna kvar.  

Planeringar i hemmet 

för att inte använda 

handen. Positiv inställd 

inför hemgång.  

Mentala och 

praktiska 

förberedelser 

 

 

 

Etiska överväganden 

Verksamhetschefen på handkirurgiska mottagningen har givit sitt tillstånd för att genomföra 

studien. Det behövds ingen granskning av en etisk kommitté för studier som utförs inom 

ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå. Samtliga deltagare har erhållit både muntlig 

och skriftlig information om studien. De patienter som var intresserade av att delta i studien 

har givit ett muntligt samtycke. Författaren har varit tydlig med att betona att deltagandet är 

helt frivilligt och att respondenterna närsomhelst kan avbryta sitt deltagande.  Materialet 

behandlades konfidentiellt, på sådant sätt att ingen obehörig har kunnat ta del av det 

insamlade materialet. Studieresultatet presenteras på så sätt att ingen respondent kan 

identifieras (Codex, 2010; Olsson & Sörensen, 2001). Endast patienternas ålder och kön har 

presenterats i resultatet. Studien följer Helsingforsdeklarationens riktlinjer (Codex, 2010).  
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RESULTAT 
 

Resultatet kommer att presenteras utifrån studiens tre frågeställningar. Resultatet redovisas i 

löpande text under respektive subtema och kategori följt av styrkande citat. Sju kvinnor och 

fyra män har deltagit i intervjustudien. Medianåldern för deltagarna var 52 år och medelåldern 

50 år. Eftersom samtliga informanter har varit patienter har författaren valt att benämna 

informanterna för patienter under resultatavsnittet. Under resultatavsnittet är författarens 

definition av vårdpersonal all den personal som patienten kommer i kontakt med under 

vårdtiden: Sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, narkossjuksköterskor och 

operationssjuksköterskor. 

 

Patienters upplevelse vid hemgången från dagkirurgisk enhet 

 

Tabell 2. Patienters upplevelse vid hemgången från dagkirurgisk enhet. 

Tema: Subtema: Kategorier: Beskrivning 

kategorier: 

 

 

 

 

Mycket tillfredställande 

att få åka hem. 
 

 

Grundläggande 

förutsättningar 

Trygg hemmiljö 

 

 

En trygg hemmiljö är av stor 

betydelse för patienten vid 

hemgång. 
 

 

Mentala och praktiska 

förberedelser inför 

hemgång 

 

Om hur patienter både mentalt 

och praktiskt förbereder sig inför 
hemgång 

 

 

 

 

Vara vid god hälsa 

 

 

 
Om hur patientens goda 

grundhälsa är viktig för 

hemgången. 

 

Praktiska önskemål 

 

Snabb utskrivning 

 

 

 

Om hur betydelsefullt det är att 
bli utskriven snabbt när man 

känner sig redo, och inte ligger 

och väntar. 
 

 

  

Transportsträckan hem efter 
operationen ska inte vara för 

lång.    

Kort transportsträcka 

hem 

 

Ett tema uppkom från analysen (tabell 2), Mycket tillfredställande att åka hem. Detta tema ger 

en övergripande beskrivning om hur dagkirurgiska patienter upplever utskrivningen till 

hemmet. Subtemat Grundläggande förutsättningar bildades utifrån tre kategorier; Trygg 

hemmiljö, Mentala och praktiska förebredelser inför hemgång och Vara vid god hälsa. 
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Subtemat kommer att beskriva hur en trygg hemmiljö, god grundhälsa och de mentala och 

praktiska förebredelserna patienten har gjort inför hemgången påverkar patientens upplevelse 

av hemgången.   

 

Trygg hemmiljö 

Att få komma hem till en bekant och trygg miljö efter operationen var väldigt uppskattat 

bland patienterna. Att få lämna sjukhusmiljön och den obekanta miljön upplevdes som en 

befrielse för flera patienter. En patient uttrycker att just få lämna sjukhussängen och att få 

komma hem och sova i sin egen säng, det var något som patienten verkligen såg fram emot.  

 

”En bra känsla att få komma hem till en bekant miljö. Hemma kan man vila och återhämta 

sig på ett annat sätt. Lättare att slappna av. På sjukhuset vaknar man till vid minsta lilla ljud. 

Man känner inte till alla rutiner på avdelningen, så fort någon passerar tror man att de är på 

väg in till mig.”Kvinna 48 år 

 

”Borta bra men hemma är bäst. Nej, men allvarligt så kändes det skönt att komma hem. Jag 

kunde lägga mig på soffan och titta på en rulle. Morsan var hemma som kunde laga mat och 

så” Man 28 år 

 

Mentala och praktiska förberedelser inför hemgång  

Ingen av patienterna har opererats akut, samtliga har fått en tid för operationen. Under den 

tiden har patienterna haft möjlighet att förbereda sig både mentalt och praktiskt inför 

hemgången. Vetskapen om att man skulle åka hem efter operationen kom inte som en 

överraskning uttryckte en av patienterna. Alla dagkirurgiska patienterna var väl införstådda 

med att målet var att de skulle bli utskrivna samma dag efter genomgången operation. 

Majoriteten av patienterna hade bestämt en tid med anhöriga, som skulle komma förbi 

avdelningen för att hämta patienterna efter operationen.   

 

”Jag hade de här sista lederna på fingrarna som fungerade. Jag hade förberett mig väl, jag 

hade köpt såna här byxor med resor. Jag hade rivit av toapapper i lagom längd och haft i en 

korg, så jag inte behövde, var liksom inställd på att inte använda handen. Jag hade lagt en 

list på köksbänken så jag kunde lägga en smörgås och bre och sådär. Jag hade veckan innan 

gått runt med handen högt och förberett mig. Jag behövde absolut inte stanna kvar.” 

 Kvinna 68 år 
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Vara vid god hälsa 

För att kunna klara av att åka hem samma dag efter operationen måste patientens grundhälsa 

vara god. En av patienterna uttryckte att man måste vara frisk för att vårda sig själv. En 

besvärlig grundsjukdom kan göra sig extra mycket påmind efter en operation och en lång dag 

på sjukhuset. Det är viktigt att ha optimerad behandling av sin grundsjukdom för att klara av 

att åka hem.  

 

”Jag har Parkinson också och var hos neurologen för några dagar sedan. Det är inte bara 

operationen jag oroar mig för. Jag har ju annat att tänka på också” Kvinna 68 år 

 

”Jag är ju frisk. Jag har ju bara operarat handen. Det är ingen sjukdom, men jag förstår de 

som är gamla och sjuka. För de måste det vara jobbigt att klara sig hemma” Man 28 år 

 

Subtemat Praktiska önskemål bildades utifrån två kategorier; Snabb utskrivning och Kort 

transportsträcka hem som beskriver hur önskevärt det är att bli snabbt utskriven från sjukhuset 

när patienten känner sig redo och betydelsen av en kort transportsträcka hem. 

 

Snabb utskrivning  

Samtliga patienterna ville bli utskrivna så fort som möjligt efter genomgången operation när 

de bedömde att de klarade av att åka hem. Just detta är ett återkommande uttryck:  

 

”Det var inga problem, jag ville åka hem direkt. Man vill inte vara kvar på ett sjukhus längre 

än nödvändigt liksom. Vem vill vara på ett sjukhus om man inte behöver det?” Man 34 år 

 

”Det var bra att få komma hem fort tycker jag, så slipper man tänka på allt annat runt 

omkring. Det känns onödigt att vara kvar på sjukhuset.”Kvinna 56 år 

 

”Man ville komma hem snabbt. Det var en omtumlande dag, så jag ville bara hem” Kvinna 40 år 

 

Kort transportsträcka hem 

Det är viktigt att så fort som möjligt få komma hem. Patienterna är oftast trötta och behöver 

vila. Att behöva sitta i en bil i flera timmar efter en operation är väldigt påfrestande ansåg de 

patienter som hade en lång bilfärd framför sig hem. 
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”Jag var helt slut efter operationen, det var sent på eftermiddagen då jag skulle åka hem. Jag 

har en bit att åka och efter operationen vill man inte åka så långt. Det fanns hotell med då 

åker man hellre hem. Det var skönt när man väl var hemma. Då var man hemma. Men att åka 

bil i flera timmar och ha handen på ett visst sätt, det var jobbigt” Man 53 år 

 

Dagkirurgiska patienters upplevelse av den postoperativa informationen inför 
hemgången 

 

Tabell 3. Dagkirurgiska patienters upplevelse av den postoperativa informationen inför hemgången 

 

Tema: 

 

Subtema: 

 

Kategori: 

 

Beskrivning av 

kategorierna: 

 

Individuellt 

anpassad 

information, 

professionellt 

förhållningssätt, 

och stöd från 

anhöriga 

ger utrymme för 

delaktighet 

 

Aktivt 

förhållningssätt 

 

Otillräcklig information 

från operatören 

 

 
Att inte får tala med operatören 
efter operationen.   

 

Våga ta plats 

 

 
Att aktivt våga ställa frågor och 

sina funderingar 

 

Upplevelse av 

delaktighet 

 

 Professionellt bemötande 

 

 

 
Att bli bemött på ett 

professionellt sätt. 

 

Se individen ”bakom” 

skadan 

 
Att koncentrera sig på individen 

och inte enbart ingreppet. 

  

Stöd utifrån 

 

Stöd från anhöriga 

 

 
Att finna stöd och tröst hos 

anhöriga. 

 

Engagera anhöriga 

Att informera anhöriga, som 

kommer att vårda patienten i 

hemmet. 

 

Ett övergripande tema uppkom från analysen (tabell 3), Individuellt anpassad information 

professionellt förhållningssätt, och stöd från anhöriga ger utrymme för delaktighet samt tre 

subteman; Aktivt förhållningssätt, Upplevelse av delaktighet och Stöd utifrån. Kategorierna; 

Otillräcklig information från operatören och Våga ta plats från subtemat Aktiv 

förhållningssätt beskriver hur patienterna aktivt fått eftersöka den informationen de har saknat 

och betydelsen av att våga ta plats för att i sin tur få sina frågor och funderingar besvarade.  

 

Otillräcklig information från operatören 
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Efter en genomgången operation vill patienterna tala med operatören för att få en utförligare 

information om ingreppet och besked om resultatet. Patienterna ville veta om operationen 

utfördes så som det var påtänkt eller om komplikationer uppstod i samband med operationen. 

Flera patienter upplevde att operatören inte hade tid att prata med dem efter deras operation 

och att de själva aktivt fått efterfråga den informationen de saknade.  

 

”Vi hade diskuterat lite om huruvida jag skulle få ett stift eller inte. Efter operationen var 

kirurgen upptagen så jag fick inte träffa henne. När jag kom hem så ringde hon efter några 

timmar. Jag vet inte om hon ringde för att jag hade bett om det och undrat över vad de hade 

gjort eller om de har som rutin att ringa och berätta. Men den informationen saknade 

jag.”Kvinna 46 år 

 

Våga ta plats 

Majoriteten av patienterna upplevde att det fanns utrymme på den dagkirurgiska avdelningen 

för frågor och funderingar. En patient upplevde att det kändes svårt att ställa sina frågor för att 

vårdpersonalen enbart berättade det väsentligaste och det viktigast, och patientens frågor och 

funderingar kändes oväsentliga i jämförelse med det som vårdpersonalen informerade om. 

 

”Jag hade egentligen några funderingar, men det passade liksom inte in i samtalsämnet. Nu i 

efterhand borde jag egentligen bara ha frågat. Men det kändes som att det var olämpligt just 

då.” kvinna 53 år 

 

”Det kändes som att jag behövde lite mer information än andra. Jag kan ju inte det här med 

datorer. Den information jag får är den jag har” Kvinna 71 år 

 

Kategorierna Professionellt bemötande och Se individen ”bakom” skadan bildade subtemat; 

Upplevelse av delaktighet som beskriver vilken inverkan vårdpersonalens bemötande har på 

patienten och på vilket sätt det bidrar till delaktighet.   

 

Professionellt bemötande 

Flertalet patienter beskrev vårdpersonalen på den dagkirurgiska enheten som professionella 

med stor kunskap inom sitt område. Patienterna upplevde att de blev bemötta på ett 

professionellt sätt som ingav trygghet. En patient uttryckte det på detta sätt;  
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”Jag var nervös och orolig men jag blev bemött på sån fantastiskt professionellt sätt. Det 

kändes tryggt och jag kunde verkligen slappna av och då kom alla funderingarna fram. De 

var väldigt informativa och fina mot mig.”Kvinna 68 år 

 

Se individen ”bakom” skadan 

Det kändes viktigt för flera patienter att ha andra samtalsämnen än att bara koncentrera sig på 

den skadade kroppsdelen. Många av patienterna var rädda, nervösa och oroliga inför 

operationen, och att samtala om vardagliga företeelser lindrade patienternas oro. Det är viktigt 

att vårdpersonalen ser individen ”bakom” skadan och inte enbart lägga fokus på den skadade 

kroppsdelen. En patient uttryckte att det är hela individen man behandlar och inte enbart 

skadan.  

 

”Personalen måste se människan bakom patienten. Jag träffade en läkare som visade sig ha 

samma intresse som jag själv, så vi hade ett långt snack och alla andra kunde vara med i 

samtalet och inte enbart prata om handoperationen utan de kunde bemöta mig som en hel 

människa, på det enkla sättet att prata om annat än operationen.”Kvinna 67 år 

 

Subkategorin, Stöd utifrån beskriver anhörigas roll och delaktighet av vården av patienten. De 

två kategorierna; Stöd från anhöriga och Anhörigas engagemang kommer att beskriva 

anhörigas betydelse i omvårdnaden av patienten.  

 

Stöd från anhöriga 

Samtliga patienter hade en anhörig närvarande under första natten hemma. Det var oftast 

samma anhörig som var med vid utskrivningen. Majoriteten av patienterna var väldigt 

tacksamma för den hjälp de har fått från anhöriga i hemmet. De patienter som har klarat sig 

själva utan någon praktisk hjälp från en anhörig upplevde att enbart deras närvaro kändes 

betryggande.  

 

”Min särbo sov över hos mig första natten. Det kändes tryggt att ha någon hemma utifall det 

skulle bli något problem.” Man 53 år 

 

”Min man jobbar i Stockholm. På morgonen lägger jag en lapp till honom om vad han ska 

göra t.ex. skära upp bröd eller knyta ihop soppsäcken och så.” Kvinna 68 år 
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Engagera anhöriga 

Majoriteten av patienterna uppskattade att anhöriga var närvarande vid hemskrivningen och 

fick ta del av den informationen som patienten fick. Flera patienter upplevde att de inte var 

riktigt ”klara” i huvudet för att orka ta in all information. För dessa var det extra viktigt att ha 

anhöriga närvarande som kunde ta del av den postoperativa informationen inför hemgången, 

så att de kunde återberätta det för patienten. En av patienterna berättade att det var patientens 

anhörig som var mer alert och ställde alla frågor till vårdpersonalen som patienten och 

anhöriga hade funderat över. 

 

”Min fru var med mig, men hon fick inte mer information än den jag fick. Vi fick samma 

information båda två” Man 34 år 

 

”Jag ringde min man och sa att det var slut fikat. Han var med mig när jag blev utskriven och 

fick höra samma saker som mig. Det var bra för när vi kom hem så kunde jag fråga honom 

om det var något som jag kanske hade missat. Man är inte så mottaglig sådär efter narkosen” 

Kvinna 46 år 
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Patientupplevelser av information/undervisning för att hantera eventuella 
postoperativa problem i hemmet 

 

Tabell 4. Patientupplevelser av information/undervisning för att hantera eventuella 

postoperativa problem i hemmet. 

 

Tema: 

 

Subtema: 

 

Kategorier: 

 

Beskrivning av 

kategorierna: 

 

Bristfällig information 

och stöd från sjukvården 

kan leda till okunskap 

och onödigt lidande för 

patienten i hemmet. 

 

Osäkerhet kring 

egenbehandling i 

hemmet 

 

 

Muntlig och skriftlig 

information 

 

 

 

Vikten av att få både muntligt och 

skriftlig information.  

 

Otillräcklig kunskap 

 

 

Otillräcklig kunskap att hantera 

postoperativa problem i hemmet. 

Önskar ytterligare information. 

 

Brist på information 

 

 

Brist på information. Önskar mer 

information. 

 

Inadekvat 

smärtbehandling 

 

Postoperativ smärta 

 

Postoperativ smärta i hemmet. 

 

Patientens attityd 

 

Patientens attityd gentemot 

värktabletter 

 

Kontakt och stöd av 

dagkirurgiska enheten 

från hemmet 

 

Kontakt jourtid 

 

Att bli bättre informerad var 

patienten kan ringa jourtid 

 

Dagkirurgiska enheten 

 

Stöd och kontakt med 

dagkirurgiska enheten vid frågor 

och funderingar. 

 

Patientens upplevelse av information/undervisning för att hantera eventuella postoperativa 

problem i hemmet resulterade efter analysen i ett övergipande tema (tabell 4), Bristfällig 

information och stöd från sjukvården kan leda till okunskap och onödigt lidande för patienten 

i hemmet. Tre subteman; Osäkerhet kring egenbehandling i hemmet, Inadekvat smärtlindring 

och Kontakt och stöd av dagkirurgiska enheten från hemmet.  

 

Subtemat Osäkerhet kring egenbehandling i hemmet bildades från tre kategorier; Muntlig och 

skriftlig information, Otillräcklig kunskap och Brist på information. Dessa kategorier kommer 

att beskriva hur viktigt det är att få både skriftlig och muntlig information och hur brist på 
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information från vårdpersonalen kan leda till okunskap som sedan kan påverka patientens 

egenbehandling i hemmet. 

 

Muntlig och skriftlig information 

Samtliga patienter hade fått ett skriftligt informationsblad hemskickat inför operationen. Efter 

operationen inför hemgången var informationen främst muntlig. De patienter som hade fått en 

”Pain buster” hade fått ett skriftligt informationsblad med sig hem. Flertalet patienter 

eftersökte att de skulle få den muntliga postoperativa informationen även skriftligt.  

 

”Det skulle ha varit jätte bra att få en lapp där det står exakt hur man ska bära sig åt om det 

händer något. Även extra ordinära händelser som kan inträffa kan stå med. Det tycker jag 

skulle vara bra” Man 48 år 

 

Otillräcklig kunskap 

Flera patienter upplevde att de hade otillräcklig kunskap för att hantera eventuella 

postoperativa problem i hemmet. Majoriteten av patienterna förlitar sig på sjukvården och 

kommer först när det uppstår problem i hemmet att etablera en kontakt.   

 

”Jag råkade halka till i badrummet när jag skulle borsta tänderna och ramlade. Jag tog emot 

med höger handen av ren reflex, det var just den handen jag hade opererat. Just då visste jag 

inte hur jag skulle hantera detta. De hade sagt gipset tar upp till 24 timmar innan det torkar, 

jag visste inte om jag hade förstört gipset nu.” kvinna 71 år 

 

”När jag kom hem så upptäckte jag att gipset hade skavt precis vid armvecket. Det var rött, 

svullet och det hade bildats blåsor. Då var jag ledsen och grät och tyckte inte alls att det var 

kul. Jag kunde inte sova på hela natten, jag visste inte vad jag skulle göra åt det. Jag lät bara 

bli att böja armen.” Kvinna 67 år 

 

 

Brist på information 

De flesta av patienterna upplevde att de hade fått tillräckligt med information om eventuella 

postoperativa komplikationer som kan uppstå i hemmet. Hos de patienter som det uppstod 

postoperativa problem i hemmet för  upplevde att de saknade information och kunskapen att 

hantera detta i hemmet. En patient saknade information om eventuella biverkningar som kan 
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tillstöta vid användandet av det ordinerade smärtstillande läkemedlet. En annan patient hade 

inte fått någon information alls om eventuella postoperativa komplikationer. 

 

”Nu i efterhand var det lite slarvigt utav mig att inte ta reda på vilka biverkningar man kan få 

efter operationen. Man hoppas bara på att allt ska bli bra. Man saknar inget förrän man 

behöver det.” Kvinna 46 år 

 

”Jag fick problem med magen, det tog flera dagar innan jag förstod att det berodde på 

penicillinet som jag hade fått. Jag läste att det var en vanlig biverkning, det tycker jag att de 

borde ha informerat om. Då skulle jag slippa gå runt i flera dagar och vara orolig.”Kvinna 40år 

 

Subtemat Inadekvat smärtbehandling bildades av kategorierna; Postoperativ smärta och 

Patientens attityd. Subtemat beskriver hur patientens attityd gentemot smärtlindrande 

läkemedel påverkar användandet av smärtstillande läkemedel och hur patienten upplever den 

postoperativa smärtan i hemmet.  

 

Postoperativ smärta 

En stor del av patienterna hade fått en ”Pain buster” av operatören som hade en god effekt 

mot smärtan. Majoriteten av patienterna var bra förberedda på den smärta de upplevde och de 

ansåg att de hade fått tillräckligt med information och adekvat smärtlindring för att klara av 

den postoperativa smärtan i hemmet. En patient var inte alls förberedd på den kommande 

smärtan och upplevde att det ordinerade smärtlindrande läkemedlet inte hade någon effekt. 

 

”Det värkte och dunkade i armen hela natten. Jag började känna mig allt mer desperat, jag 

hade tagit alla mediciner som jag skulle men det gjorde ändå ont.” Kvinna 40 år 

 

”Jag hade ju lite ont och det var ju jobbigt men det hör liksom till. Man har ju opererats.”  

Man 53 år 

 

Patientens attityd 

Flera patienter har avstått från att ta det ordinerade smärtlindrande läkemedlet och har valt att 

hellre uthärda smärtan. En patient hade en bekant som hade fått samma smärtstillande 

läkemedel som patienten och mått väldigt dåligt utav medicinen, av det skälet avstod 

patienten från att ta den ordinerade smärtstillande läkemedlet.  
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”Jag vill inte ta en massa tabletter. Jag brukar inte ens ta Alvedon. Klart det gjorde ont, men 

jag vet ju varför.”Man 34år 

 

”Jag ska berätta för dig att jag inte tog en enda värktablett. Jag hade ont första natten, men 

jag vill inte ta några starka värktabletter.”Kvinna 56 år 

 

”Lite smärta ska man väl ändå stå ut med.” Man 48 år 

 

Subtemat Kontakt och stöd av dagkirurgiska enheten från hemmet bildades från två 

kategorier; Kontakt jourtid och Dagkirurgiska enheten som kommer att beskriva hur 

patienterna upplevde kontakten och stödet från den dagkirurgiska enheten från hemmet samt 

vilken information de hade erhållit om vart de kontaktar jourtid.   

 

Kontakt jourtid 

Endast en patient hade kunskap om vart man skulle vända sig till vid eventuella frågor och 

funderingar i hemmet jourtid. Några patienter antog att det kanske stod på informationsbladet 

de hade fått hemskickat inför operationen, men de var osäkra. De flesta patienterna saknade 

den informationen. 

 

”Jag hade fått papper så det stod säkert där. Ärligt så vet jag inte. Man kan alltid åka till 

akuten.” 

 Man 28 år 

 

”Om jag hade stött på några problem som var så att säga akuta, då hade jag sökt akuten. 

Men jag undrar om det finns någon annanstans att kontakta nattetid? Finns det?”Kvinna 68 år 

 

”Det har jag faktiskt ingen aning om. Mottagningen är väl stängd nattetid? Nej, det kan jag 

inte svara på.”Kvinna 56 år 

 

Dagkirurgiska enheten 

Samtliga patienter som hade Akademiska sjukhuset som hemsjukhus upplevde att kontakten 

och stödet från den dagkirurgiska enheten var lätt tillgänglig. De patienter som hade ett annat 

hemsjukhus upplevde att de själva var tvungna att ta reda på kontaktuppgifter vid eventuella 

problem i hemmet. De patienterna var osäkra på vilken enhet på hemsjukhuset de skulle 

vända sig till. 
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”De sa att jag skulle ringa till mitt sjukhus hemma om det skulle uppstå några problem, men 

de berättade inte vart jag ska ringa. Skulle jag ringa kirurgen eller akuten? Det skulle inte 

kännas så kul att behöva gissa sig fram när man väl behöver hjälp.”  Man 53 år 

 

DISKUSSION 
 

Resultatsammanfattning 

I resultatet framkommer att majoriteten av patienterna upplevde hemgången som väldigt 

positiv. De faktorer som bidrog till en lyckad hemgång var framförallt; Patientens goda 

grundhälsa, en trygg hemmiljö att återvända till och återhämta sig i, samt att patienterna får 

sina frågor och funderingar besvarade inför hemgången, och stöd från anhöriga. 

Vårdpersonalens bemötande och professionella förhållningssätt bidrog till att patienterna 

upplevde en känsla av trygghet som skapade en förutsättning för delaktighet. Resultatet visar 

även att patienterna önskar mer information om det postoperativa förloppet.  

 

Resultatdiskussion  

 

Mycket tillfredställande att åka hem 

 

Helhetsupplevelsen av hemgången kan beskrivas som mycket positiv. Patienterna har varit 

välmedvetna om att målet med dagkirurgi är att kunna åka hem samma dag efter en 

komplikationsfri operation. Flera studier visar att patienter upplever en hög tillfredställelse 

med att åka hem samma dag (Bain et al., 1999; Marijon et al., 2008; Heyde et al., 2007; 

Lemos et al., 2008; Fallis et al., 2001). 

När man ser till patienttillfredställelsen vid hemgången finns det flera faktorer som har en 

inverkan. En trygg hemmiljö där patienten får ett tillfälle att återhämta sig i hade en stor 

betydelse för patienten, vilket även observerades i en studie av Stevens och medarbetare 

(2001). Patienter som var tvungna att återgå till normala hushållsuppgifter för tidigt och inte 

fick möjligheten att återhämta sig och vila i hemmet hade en negativ upplevelse av 

hemgången.  

En annan faktor som upplevdes som ett viktigt villkor för hemgången var patientens 

grundhälsa. Eftersom en operation är både fysiskt och psykiskt påfrestande, och patienten 

dessutom måste åka hem samma dag och fortsätta med vårdandet i hemmet, så ansågs en god 

grundhälsa en förutsättning för en lyckad hemgång (Lemos et al., 2008). 
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Individuellt anpassad information, professionellt förhållningssätt och stöd från anhöriga ger 

utrymme för delaktighet. 

 

Flera patienter upplevde att de fick otillräcklig information av operatören. Innan patienterna 

åker hem vill de tala med operatören för att bli informerade om operationsresultatet och 

eventuella restriktioner. Enligt Pai och Nicholl (2004) ska kirurgen ha ett uppföljande samtal 

med patienten innan hemgång där kirurgen ska informera om operationsresultatet och 

eventuella komplikationer.  

Flertalet av patienterna upplevde att de själva var tvungna att eftersöka den informationen de 

saknade från operatören.  

Sjuksköterskan har en viktig och central roll i att informera och undervisa patienten inför 

hemgången. Eftersom sjuksköterskan träffar patienten mer än läkaren kan det bidra till att 

sjuksköterskan kan få mer information och kan då lättare göra en bedömning av den enskilde 

patientens behov av individuellt anpassad information och undervisning (Grieve, 2002; Tse & 

So, 2008). Många patienter är oroliga och nervösa inför hemgången. Enligt Grieve (2002) så 

inger ett professionellt förhållningssätt trygghet. Den goda relationen som kan skapas mellan 

patienten och vårdaren kan lindra patientens oro inför hemgången. 

Vårdpersonalens professionella förhållningssätt och deras kunskap inom området inger 

patienterna ett förtroende som bidrar till att de känner sig bekväma med att ställa eventuella 

frågor och funderingar, vilket kan leda till en ökad känsla av delaktighet.  

En tydlig skriftlig postoperativ information kan leda till minskat missförstånd och patienten 

har då den informationen tillgänglig i hemmet. Även patientens anhörig som skall vårda 

patienten i hemmet och därmed har ett ökat ansvar är också i behov av undervisning och 

information. Patienterna upplever en trygghet att ha anhöriga närvarande när de erhåller den 

postoperativa informationen. Eftersom många patienter kan uppleva en dåsighet efter 

anestesin och har svårt att uppfatta den muntliga informationen (Lemos et al., 2005; 

Gilmartin, 2005; Bain et al., 1999).  

 

Bristfällig information och stöd från sjukvården kan leda till okunskap och onödigt lidande 

för patienten i hemmet. 

 

Den absolut vanligaste förkommande postoperativa komplikationen som kan uppstå i hemmet 

är postoperativa smärta (Mariette et al., 2007; Jenkins et al., 2001; Coll & Ameen, 2005; 

Matilla et al., 2005). Flera patienter upplevde att de inte hade fått tillräckligt med information 
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för att kunna hantera den postoperativa smärtan hemma. En patient saknade information om 

eventuella läkemedelsbiverkningar. Flera studier (Watt-Watson et al., 2004; Mattila et al., 

2005) har noterat att patienter eftersöker information om läkemedelsbiverkningar. Patientens 

rädsla för att frestas att överdriva konsumtionen av smärtstillande läkemedel kan få patienten 

att avstå från att använda det smärtstillande läkemedlet. Många patienter förknippar en 

operation med smärta och kan bli positivt överraskade om smärtan uteblir. En del patienter 

har en uppfattning om att smärta och operation hör ihop, och ska uthärdas i det mån det är 

möjligt (Denwar et al., 2004). 

 

Ett flertal patienter upplevde en brist på information och kunskap för att hantera eventuella 

postoperativa komplikationer och upplevde en osäkerhet för att göra en egen bedömning i 

hemmet. Enligt Henderson och Zenike (2001) så löper de patienter som upplever en brist på 

information och kunskap för att hantera eventuella postoperativa komplikationer en större risk 

att på nytt behöva uppsöka hälso- och sjukvården. De patienter som är välinformerade känner 

sig mer säkra och upplever att de har den kunskap som krävs för att göra en bedömning i 

hemmet behöver sällan uppsöka sjukvården. 

 

Det är oerhört viktigt att patienter har tillgång till en lättillgänglig enhet för information och 

konsultation om det uppstår problem i hemmet. Patienter ska ha en kännedom om var de kan 

kontakta vid eventuella funderingar som kan uppstå i hemmet både dagtid och jourtid (Erkal, 

2007). Det framkom i studien att många patienter saknar information om vart de kan vända 

sig till om de har frågor eller funderingar när den dagkirurgiska enheten är stängd. Patienter 

som har andra hemsjukhus än den de opererats i upplevde en känsla av att bli utelämnade då 

de själva fick söka efter alla viktiga telefonnummet i sitt egna hemsjukhus.  

 

Stödet från den dagkirurgiska enheten upplevdes som stark och detta bidrog till den positiva 

upplevelsen av utskrivningen till hemmet. Flera studier har bevisat hur viktigt det är för 

patienten att ha en god kontakt med den dagkirurgiska enheten. Den goda kontakten kan 

resultera i att patienten även upplever ett ökat stöd (Gilmartin, 2005; Bain et al., 1999; Jenkins 

et al., 2001).  
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Metoddiskussion  

En kvalitativ forskningsmetod var lämplig i denna studie, då syftet var att beskriva 

patienters upplevelse av att bli utskriven till hemmet från en dagkirurgisk enhet. 

Kvalitativa metoder eftersträvar att ge en beskrivande data av människans egna 

upplevda erfarenhet. I kvalitativa metoder eftersöker man att hitta beskrivningar, 

metoder och kategorier som bäst förklarar ett fenomen. Kvalitativa metoder ger en 

inblick och förklaring om få undersökningsenheter med ofta fokus på det unika. Med 

induktiv ansats utgår forskaren inte från en befintlig teori. Teorin uppkommer från fakta 

erhållna genom intervju och observationer som man har genomfört och erfarenheter 

som man har skaffat sig från den enskilda händelsen (Olsson & Sörensen, 2001). 

Samtliga patienter som författaren tillfrågade valde att delta i studien. Detta resulterade i 

sammanlagt 12 patienter som intervjuades. Redan efter nio intervjuer upplevde författaren att 

studien hade uppnått en viss mättnad, då författaren fick upprepande svar på intervjufrågorna. 

Enlig Kvale (1997) uppstår en kvalitativ mättnad då tillräckligt många har intervjuats och nya 

intervjuer inte tillför någon ny väsentlig information. Det är inte antalet intervjuer som är 

avgörande för mättnadspunkten utan innehållet av materialet. Författaren valde att intervjua 

ytterligare tre patienter för att undersöka om den uppskattade mättnaden stämde, samt 

försäkra sig om att inte gå mist om ny viktig information.   

 

Författaren valde att använda sig av intervjumaterial från 11 patienter, då en utav patienterna 

hade opererats på en annan dagkirurgisk enhet som skulle stängas ner under samma vecka 

som patienten opererades. Denna extra ordinära händelse kan ha haft en påverkan på 

patientens upplevelse. Författaren valde att exkludera denna patient på grund av detta samt att 

de resterande elva patienterna hade operarats via samma dagkirurgiska enhet och detta beslut 

påverkande inte studiens mättnad. Författaren hade inte bokat in någon speciell dag eller 

tidpunkt för att genomföra intervjuerna, utan var välkommen närsomhelst till 

återbesöksmottagningen på handkirurgen. Detta har inneburit att de patienter som uppfyllde 

inklusionskriterierna just den dagen tillfrågades. Spridningen avseende ålder föll tämligen väl 

ut, dock intervjuades fler kvinnor än män då det råkade vara fler kvinnor som uppfyllde 

inkusionskriterierna varje gång författaren besökte återbesöksmottagningen. 

 

Den kvalitativa intervjumetoden har inneburit ett nära möte med patienterna. Det har varit 

givande att träffa patienterna och ta del av deras upplevelse. Samtliga intervjuer utfördes i 
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enrum på någon av handkirurgens lediga lokaler. Majoriteten av intervjuerna ägde rum före 

patienternas återbesökstid, då många patienter hade en lång resväg till sjukhuset och kunde 

infinna sig på mottagningen flera timmar tidigare än deras avsatta tid för återbesök. Detta kan 

ha haft en positiv inverkan på deltagandet, då många patienter uttryckte att det var givande att 

få prata om deras upplevelse istället för att sitta och vänta på sin tid i väntrummet.  

 

Författaren hade ingen tidigare intervjuvana och det behövdes en viss träning för att utföra 

intervjuerna smidigt, av den orsaken kan det vara en viss skillnad mellan första och sista 

intervjun. Intervjuguiden fungerade som ett redskap vid varje intervju. Dess funktion var att 

få de tillfrågade att beskriva sina upplevelser inom samma område. Intervjuguiden fungerade 

även som ett stöd för författaren, då det krävs en viss intervjuvana för att få ut optimalt med 

information från patienten. Författaren betonade inför varje intervju att författaren inte hade 

någon som helst anknytning till handkirurgen eller dess personal, och att allt intervjumaterial 

skulle behandlas konfidentiellt. Denna information gavs för att få patienterna att känna sig 

bekväma med att berätta eventuella negativa upplevelser.  

 

Intervjumaterialet transkriberades av författaren själv. Genom transkriberingen återupplevde 

författaren intervjuerna på nytt och fick en bättre helhetsbild av materialet. Vid tolkning av 

resultatet är det oerhört viktigt att författarens egna värderingar inte påverkar resultatet. Det 

hade varit mindre påverkningsbart om fler än en person läste igenom intervjuerna och deltagit 

i analysarbetet.  

Resultatet analyserades utifrån Graneheim & Lundmans modell (2004). Resultatet 

presenterades utifrån studiens frågeställningar med tillhörande tabell vilket gör det lätt 

överskådligt med styrkande citat som ger trovärdighet. Resultatet kunde kopplas till tidigare 

vetenskapliga studier som hänvisats till i studien och metoden är väl beskriven vilket anses ge 

resultatet trovärdighet (trustworthiness). Samtliga patienter som intervjuades hade genomgått 

en handoperation från samma dagkirurgiska enhet, resultatet baseras på deras upplevelse. 

Författaren tror att resultatet kan tillämpas på andra dagkirurgiska patienter oavsett ingrepp. 

Det är just fenomenet patientens upplevelse av utskrivning till hemmet som har varit av 

intresse att utforska. Detta anses ge studien överförbarhet (transferability) (Graneheim & 

Lundman, 2004).  
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Klinisk användbarhet  

Resultatet kan användas att medvetandegöra vilka problem som kan uppkomma i hemmet för 

patienter som har opererats via den dagkirurgiska enheten och fått åka hem samma dag. Samt 

ge vårdpersonalen en inblick i vad för slags postoperativ information patienterna saknar. 

Resultatet kan även användas som en reflektion vid arbetsplatsmöten och kan ge 

vårdpersonalen en insyn om hur dagkirurgiska patienter upplever hemgången och därmed 

kunna bidra till en ökad förståelse för dagkirurgiska patienter.  

 

Slutsats 

Att skrivas ut, och komma hem, efter dagkirurgiskt ingrepp är en positiv upplevelse för 

patienterna, dock behöver informationen vid hemgången samt möjligheten till stöd från den 

dagkirurgiska enheten efter hemgången förbättras.  
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Bilaga 1 

 

 

Intervjuguide 

 
Presentation och information 

 Beskriva studiens syfte 

 Informera att deltagandet kan avbrytas närsomhelst.  

 Anonymitetsskydd 

 

 

1. Patientens upplevelse 

 

1:1 Berätta om din upplevelse att bli utskriven till hemmet samma dag efter din operation. 

 

1:2 Beskriv den känslan du upplevde vid utskrivning till hemmet. 

 

1:3 Kan du berätta om den känslan du hade när du kom hem?  

 

 

1:4 Hur upplevde du den första natten hemma? 

 

2. Postoperativ information 

 

2:1 Vilken information fick du av vårdpersonalen vid utskrivning? 

 

 

2:2 Vem gav dig den informationen? Skriftlig och/eller muntlig? 

 

 

2:3 Vad saknade du för information? 

 

 

2:3 Vad för slags information fick din anhörig av vårdpersonalen? 
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3. Postoperativa komplikationer 

 

3:1 Tillstötte du några postoperativa komplikationer i hemmet?  

. 

3:2 Vilken information/undervisning hade du fått för att hantera detta i hemmet? 

 

3:3 Vem och vart kunde du kontakta vid eventuella frågor och funderingar i hemmet?  

Dagtid/nattetid?  

 

4. Dagkirurgiska enheten 

 

4.1 När kunde du ställa eventuella frågor som du hade på avdelningen? 

 

 

5. Slutligen 

5:1 Vad skulle kunna ha gjorts annorlunda?  
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Bilaga 2 

 

     
 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 
Vårdvetenskap 2011. 

 

Information och förfrågan om medverkan i intervjustudie 

 

Härmed tillfrågas du om att delta i en studie.  

Antalet dagkirurgiska operationer ökar. Konceptet med dagkirurgi bygger på att patienten ska 

klara av att åka hem samma dag efter sin operation. Det är viktigt att patienten upplever att de 

har fått tillräckligt med information och undervisning för att klara sig hemma.  

Det finns ett behov av att få reda på patienternas upplevelse och erfarenhet av att bli utskrivna 

till hemmet samma dag efter sin operation.  

 

Tiden för intervjustudien beräknas att ta ca 20 min och frågorna kommer att beröra din 

upplevelse av att få åka hem samma dag efter din operation. Du får fritt med egna ord 

beskriva din upplevelse. Ditt deltagande är helt frivillig och du kan närsomhelst och utan 

närmare förklaring avbryta ditt medverkande. Intervjun kommer att spelas in på band och 

sedan skrivas ner ordagrant utav mig. Materialet kommer att hållas inlåst och inga obehöriga 

har tillgång till studiematerialet. Banden kommer sedan avmagnetiseras och förstöras när 

studien är klar. Endast kön, ålder och ingrepp kommer att noteras. Inga andra personuppgifter 

kommer att sparas. Studiens resultat kommer att redovisas på ett sådant sätt att inga 

personuppgifter kommer att kunna kännas igen.  

 

 

 

 

 

Vid frågor angående studien är du mer än välkommen att kontakta nedanstående 

 

 

Elnas Afra                                                           Camilla Fröjd 
Anestesisjuksköterskestudent                               Handledare och Uppsala universitetslektor 

Tel: 0704-22485                                                    Email: Camilla.frojd@surgsci.uu.se 

Email: Elnas.Afra.7380@student.uu.se                 
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Specialistsjuksköterskeprogrammet 

ANSÖKAN OM 

TILLSTÅND FÖR ATT 

GENOMFÖRA EN 

STUDIE INOM 

RAMEN FÖR 

EXAMENSARBETE 

  

Preliminär titel:    

Studiens design: se bifogad 

projektplan        Tidpunkt 

för datainsamling:  

  

Namn:    

Program / Kurs:  Termin:   

Gatuadress:    

Postnummer:  Ort:  Telefon:  

Handledare:    

Gatuadress:    

Postnummer:  Ort:  Telefon:  



33 

 

 

 

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed och studien bedöms utgöra en del av 

det kvalitetsutvecklingsarbete som bedrivs inom kliniken och anses därför ej behöva granskas av 

Medicinska fakultetens forskningsetikkommitté  

 

 

 

 

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed men studien bör granskas av 

Medicinska fakultetens forskningsetikkommitté  

 

 

 

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas ej   

 

Datum:     Ort: 

 


