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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 
De allt kortare vårdtiderna inom sjukvården ställer höga krav på patientinformationen som ges 

pre- och postoperativt. Forskning visar att patienternas informationsbehov inte alltid 

överensstämmer med mängden information som ges. Patienter upplever ofta att informationen 

som ges är otillräcklig och saknar relevans. God pre- och postoperativ information har många 

fördelar, då den leder till såväl ökad trygghet som bättre förutsättningar i det postoperativa 

förloppet. 

 

Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka hur kirurgiska patienter vid en hudmottagning och 

en urokirurgisk vårdavdelning uppfattade den pre- och postoperativa information de fick i 

samband med kirurgi.  

 

Design 
Studien var en enkätstudie med kvantitativ ansats och inkluderade 30 respondenter. 

 

Resultat 
Resultatet visade att huvuddelen av patienterna uppgav att de hade läst den skriftliga 

informationen de fick. De hade också uppfattat att informationen var lättillgänglig. 

Majoriteten tyckte att den totala mängden information var tillräcklig. Vidare svarade 

majoriteten att de hade fått tillräcklig information om smärtlindring under vårdtiden. Hälften 

av respondenterna angav att de hade fått tillräcklig information om hur de kunde förebygga 

komplikationer. Ungefär hälften uppgav att de inte hade fått tillräcklig information om 

sårvård. 

 

Slutsats 
Av resultatet drogs slutsatsen att patientinformationen som ges på de två enheterna verkar 

vara lättförståelig och tillräckligt omfattande, dock finns utrymme för förbättring, framförallt 

inom området komplikationer och sårvård.  

 

Nyckelord  
patientinformation, kirurgpatient, patientundervisning, preoperativ information, 

informationsbehov 

 
 



ABSTRACT 

Background 
The shorter length of stay in hospitals place greater demands on the patient information that is 

given pre- and postoperative. Research shows that the amount of given information does not 

match with the patients’ informational needs. Patients often experience the given information 

as inconclusive and irrelevant. Good pre- and postoperative information has many benefits. It 

leads both to an increased sense of security and to better postoperative outcomes. 

 

Purpose 
The purpose of the current study was to explore how surgical patients at a dermatology 

outpatient facility and an acute care urological surgery ward perceived the pre- and 

postoperative information in connection with the surgery.  

 

Design 
The study was a quantitative survey and included 30 participants. 

 

Findings 
The results showed that the majority of the patients stated that they had read the written pre- 

and postoperative information that they had received. They had also perceived the information 

as easily available. The majority of the patients reported that the total amount of the 

information was sufficient. Furthermore, the majority also replied that they had received 

sufficient information about relieving their pain during the hospital stay. Half of the subjects 

stated that they had received enough information about how to prevent complications. Half of 

the subjects claimed that they had not received enough information about wound care.  

 

Conclusions 
Based on the results, it could be concluded that the patient information that was given at the 

two clinics appears to be easily understood and sufficiently extensive, though there is room 

for improvement, especially within the area of complications and wound care.  

 
Key words  
patient information, surgical patient, nursing patient education, preoperative information, 

information needs 
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BAKGRUND 

Det ökade behovet av pre- och postoperativ information till patienter 

Sjukvårdens allt kortare vårdtider har gjort att behovet av att ge information till patienter pre- 

och postoperativt har ökat. I samband med planerade operationer får patienterna en stor 

mängd information, både före och efter ingreppet. Information bör ges både skriftligt och 

muntligt (Lithner, Johansson, Andersson, Jakobsson, Palmquist & Klefsgard, 2012). Ett 

förhöjt patientflöde ställer högre krav på att informationen till patienterna är relevant, då en 

stor del av återhämtningsfasen efter operationerna sker i patienternas hem (Mitchell, 2007). 

All vårdpersonal som möter patienter under den perioperativa perioden har ett ansvar att 

stötta, informera och förbereda patienten inför det som väntar. Varje trauma inklusive kirurgi 

leder till en traumareaktion eller en kirurgisk stressrespons hos patienten. Detta kan bidra till 

pre- och postoperativa påfrestningar och komplikationer såsom ökade krav på hjärtfunktion 

och nedsatt lungfunktion. Att minska mängden stress som patienten utsätts för i samband med 

kirurgi är viktigt då det leder till en snabbare rehabilitering. Stressen kan minskas på flera sätt, 

varav ett är genom god patientinformation (Berntzen, Almås, Gran Bruun, Dörve, Giskemo, 

Dåvöy & Grönseth, 2011). Ett bra dokumentationssystem minskar risken för att patienten får 

motstridig information om samma saker från flera olika personer (Ehnfors, Ehrenberg & 

Thorell-Ekstrand, 2007).  

 

Fakta som bör ingå i pre- och postoperativ information är information om det kirurgiska 

ingreppet, varför kirurgi är nödvändigt och vilka resultat patienten kan förvänta sig. Patienten 

bör också få information om vilka risker som ingreppet medför och om förberedande 

undersökningar och behandlingar. Information om hur anestesin kommer att gå till ska också 

ges, och om patienten ska vara vaken under ingreppet behövs information om vad han/hon 

kommer att uppleva. När det gäller det postoperativa förloppet bör patienterna informeras om 

postoperativ smärta och illamående, hygieniska förhållningsregler samt mobilisering och 

aktivitet postoperativt (Berntzen et al., 2011).  För att optimera tiden som vårdpersonal 

använder till att informera patienter är det viktigt att veta vilken typ av information 

patienterna vill få (Lithner & Zilling, 2000). Pai och Nicholl (2005) visar i sin studie att vid 

tidpunkten för operation kom 81,2 % av dagkirurgiska patienter ihåg att de hade fått 

information om vad ingreppet innebar, men endast 39,1 % av dessa patienter kom ihåg att de 

hade fått information om möjliga komplikationer. Av inneliggande patienter angav endast 50 

% att de hade fått information om ingreppets natur och 27,8 % svarade att eventuella 
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komplikationer hade diskuterats. Pai och Nicholl (2005) påtalar i sin studie vikten av att 

vårdpersonal avsätter tid för att informera patienterna preoperativt. Enligt Walker (2007) kom 

patienterna endast ihåg 40 % av muntlig preoperativ information, medan siffran ökade till  

70 % om patienterna både fått muntlig och skriftlig information. 

 

Patientinformation kontra utbildning 

Patientinformation kan betraktas som en kortare presentation av fakta som ges vid ett eller 

flera tillfällen och med ett specifikt mål. Information har mycket av ”här och nu”-karaktär. 

Inom vården handlar det ofta om att berätta varför och hur ett visst moment ska utföras. 

Utbildning i sin tur har ett mer omfattande syfte, där tanken är att patienten ska lära sig något 

som är av stor vikt för vård och behandling. En del utbildning kan ha betydelse för individens 

hela livssituation. Utbildning kan vara allt från en utbildning vid ett tillfälle till 

utbildningsprogram som sträcker sig över en längre tid (Tingström, 2010). 

 

Patienters informationsbehov 

Suhonen, Nenonen, Laukka och Välimäki (2005) visar i sin studie att patienternas 

informationsbehov och mängden information de får på sjukhus inte överensstämmer. Enligt 

dem vill patienter ha information om sin sjukdom, diagnos, undersökningar och behandling. 

Däremot visar studien att patienter tyckte att information om mediciner, smärtlindring och 

anestesi var mindre viktigt. En studie gjord av Lithner och Zilling (2000) visar att så många 

som 94 % av patienterna önskade få information om möjliga postoperativa komplikationer. 

De ville också få information om resultatet av operationen samt om hur de skulle förebygga 

komplikationer. Kvalvaag Grönnestad och Blystad (2004) har i sin studie påvisat att de 

patienter som fick postoperativa komplikationer önskade att de hade varit mer förberedda på 

det, medan de som inte fick några komplikationer inte saknade någon information om 

komplikationer. Patienterna saknar också ofta information om hur de ska förhålla sig efter 

utskrivningen avseende bland annat lyft och personlig hygien (Kvalvaag Grönnestad & 

Blystad, 2004). En del patienter vill ha mer information såväl vid inskrivning som vid 

utskrivning. Den information som oftast efterfrågas rör ångestskapande faktorer såsom smärta 

och postoperativa komplikationer (Lithner & Zilling, 2000). Enligt Spalding (2001) upplevde 

patienterna även att de ville ha information om försiktighetsåtgärder i samband med sin 

rehabilitering. I en studie gjord av Lithner et al. (2012) framkom att patienterna vill ha ett 

telefonnummer och namn på en person som de kan kontakta om de har frågor efter 

utskrivningen. 
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Vårdpersonalens kommunikation med patienten 

Enligt Eide och Eide (2007) är det vårdpersonalens uppgift att undersöka vilken information 

och kunskap patienten behöver. Informationen behöver vara så fullständig som möjligt, men 

utan att patienten överröses med information som den inte kan förhålla sig till eller komma 

ihåg. Om informationsmängden är för stor har patienten svårare att komma ihåg den och 

därmed minskar betydelsen av den. Informationen bör hjälpa till att göra situationen så 

förutsägbar som möjligt för patienten. Enligt Antonovsky (2005) bör vårdpersonal ta hänsyn 

till patientens perception, önskemål och behov. För att kunna ge så bra information som 

möjligt till patienterna bör information utgå från ett vetenskapligt perspektiv det vill säga vara 

evidensbaserat. Informationen måste samtidigt ges på ett språk som patienten förstår och det 

kan till exempel vara bra att undvika medicinska fackuttryck (Eide & Eide, 2007). Enligt 

Walker (2007) påverkas patientens förmåga att uppfatta och tillgodogöra sig information av 

vårdpersonalens kommunikationsförmåga och erfarenhet. 

 

Sayin och Aksoy (2012) visar i sin studie att sjuksköterskor i Turkiet inte anser att de ger 

adekvat patientinformation pre- och postoperativt och att denna brist orsakas av låg 

bemanning samt tidsbrist, men också av bristande kunskap hos sjuksköterskorna. Enligt 

Selmer (1997) förstår inte patienterna alltid att det sjuksköterskan säger är patientinformation, 

då den ofta ges i förbifarten och medan sjuksköterskan gör något annat inne hos patienten. 

Hon menar att sjuksköterskor behöver vara mer tydliga när de avser att informera patienterna. 

Likaså visar hennes forskning att patienterna förväntar sig att få information av läkaren men 

inte av sjuksköterskan. I flera studier framkommer att patienter ibland medvetet låter bli att 

efterfråga information då de upplever att vårdpersonalen inte har tid att svara på frågor 

(Henderson & Zernike, 2001; Kvalvaag Grönnestad & Blystad, 2004). Selmer (1997) visar att 

många patienter inte uppfattar informationssituationen som ett tillfälle att ställa frågor, utan 

mer som envägskommunikation. Vårdpersonal kan ibland uppleva att patienten behöver mer 

information, men att den inte själv har frågat efter den och då måste de hitta ett 

tillvägagångssätt som inte kränker patientens integritet. Då måste de finna ett sätt att 

kommunicera med patienten som väcker dennes intresse och behov av att ställa frågor för att 

få veta mer om sitt tillstånd. Patienten måste själv komma till insikt om vad han eller hon 

behöver för information för att hantera sin situation. Det är inte optimalt att försöka överföra 

vårdpersonalens kunskap till patienten genom att informera utifrån vad vårdpersonalen tycker 

att patienten bör kunna (Tingström, 2010). 
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Riktad och anpassad information 

Det är vårdpersonalens bedömning av patientens informationsbehov som avgör vilken 

information som ges och inte patientens faktiska behov av information (Suhonen et al., 2005). 

Lithner et al. (2012) framhåller i sin studie att patienterna behöver mer strukturerad och 

individanpassad information och de visar bland annat att kvinnor har ett större 

informationsbehov än män.  Resultatet i en studie gjord av Sayin och Aksoy (2012) visar att 

pre- och postoperativ patientinformation behöver anpassas efter patienternas utbildningsnivå. 

Yngre patienter har också visat sig ha ett större informationsbehov än äldre (Selmer 1997). 

Patientinformation har även en kulturell dimension. Sayin och Aksoy (2012) beskriver att 

anhöriga i vissa kulturer anser att en del av informationen inte lämpar sig för patienten utan 

enbart bör lämnas till de anhöriga, detta i avsikt att skydda patienten från icke önskvärd 

information. Anhöriga vill själva avgöra hur mycket information patienten ska få om sitt 

tillstånd. Kvalvaag Grönnestad och Blystad (2004) framhåller att bra patientinformation 

upplevs som positivt av patienten, men de visar i sin studie att patienter upplever att den 

informationen som ges ofta är otillräcklig eller saknar relevans. De påtalar att det viktigaste 

med informationen är att den är hoppingivande, skapar en känsla av trygghet och lugnar 

patienterna. Troligen kan patienten uppleva sig vara välinformerad trots att vårdpersonalen 

inte anser det eller vice versa. Det primära är att informationen är relevant och till gagn för 

patienten och hur patienten uppfattar all den information han eller hon får (Kvalvaag 

Grönnestad & Blystad, 2004). 

 

Resultatet av god information 

Resultatet av en studie av Carr, Brockbank, Allen och Strike (2006) visar att en patient som 

känner sig välinformerad inför operation upplever mindre oro, vilket i sin tur kan leda till 

minskad smärta postoperativt och därmed även kortare vårdtider. Patienter som inte får 

information om sårvård och smärtlindring i samband med utskrivning är mer benägna att 

uppsöka vårdcentral efter hemgång än de som får denna typ av information (Henderson & 

Zernike, 2001). Walker (2007) påtalar att information av god kvalitet gör att patienten får mer 

realistiska förväntningar, han/hon får en större förståelse för sin sjukdomsbild och blir mer 

motiverade till egenvård. Välinformerade patienter blir mer benägna att aktivt delta i den 

postoperativa vården. Om en patient exempelvis inte känner till vikten av postoperativ 

mobilisering, finns det risk att patienten förblir sängliggande och riskerar därför att få fler 

komplikationer (Lithner & Zilling, 2000). En välinformerad patient är en trygg patient 
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(Kvalvaag Grönnestad & Blystad, 2004). Vidare är välinformerade patienter mer nöjda med 

vården som helhet och visar också större följsamhet till givna instruktioner (Walker, 2007). 

 

Copingstrategier 

Stress är en oundviklig del av livet, men det som utgör skillnaden i hur stress påverkar 

individen är hur den hanterar den stressande situationen. Olika människor tillämpar olika 

strategier för att klara av stressande situationer, så kallade copingstrategier. Coping definieras 

som de konstant föränderliga kognitiva och beteendemässiga insatser som krävs för att 

hantera yttre och/eller inre krav som bedöms överstiga personens egna resurser (Lazarus & 

Folkman, 1984). Cohen och Lazarus (1973) har undersökt hur patienter med olika 

copingstrategier återhämtar sig efter en operation. Patienterna delades upp i grupper beroende 

på vilken copingstrategi de använde sig av och det visade sig att de patienter som inhämtade 

mer information om operationen och sitt hälsotillstånd återhämtade sig långsammare efter 

operationen än de patienter som undvek information. Miller (1987) har undersökt hur 

människor med olika copingstrategier förhåller sig till information i stressade situationer. En 

del människor väljer att aktivt söka information medan andra väljer att distrahera sig, eller att 

undvika information. Hon visar att de som söker information också tenderar att bli mer 

stressade och oroliga, medan de som undviker informationen förblir lugnare (Miller, 1987). 

Case, Andrews, Johnson och Allard (2005) påvisar också att information inte uteslutande 

minskar oron hos patienter. Av deltagarna i en studie var det 52 % som kände att 

informationen om deras hälsotillstånd minskade deras oro, medan 10 % tyckte att 

informationen ökade oron. De menar att om patienten upplever att utgången av 

sjukdomstillståndet ändå påverkas av yttre faktorer så kan det vara lättare att undvika 

information än att söka den.  

 

Nationella patientundersökningar 

Nationell Patientenkät är ett samarbetsprojekt som omfattar landets samtliga landsting och 

regioner. Nationella patientenkäten mäter den patientupplevda kvaliteten inom svensk hälso- 

och sjukvård sedan början av 2000-talet. Projektet koordineras av Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL). De nationella patientenkäterna för år 2010 och 2012 för den specialiserade 

sjukhusvården visar att vårdpersonalen ofta brister i information och att patienternas 

informationsbehov inte tillfredsställs. (SKL 2010; 2012). Här redovisas delar av resultaten, 

avseende information, från patientenkäten år 2012 på lokal nivå. 
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I resultaten för hudmottagningen på ett sjukhus i Mellansverige framkom att 61% av 

patienterna tyckte att de hade fått tillräcklig information om sitt tillstånd. När patienterna 

tillfrågades om de tyckte att de hade fått korrekt information om hur de skulle må efter 

behandlingen svarade 49 % ”Ja”. På frågan om de fått information om resultat av 

behandlingen på ett sätt som de förstod svarade 56 % ”Ja”. Av patienterna tyckte 33 % att de 

hade fått tillräcklig information om hur sjukdomen eller hur besvären kan inverka på deras 

dagliga liv. På frågan om patienterna fått information om varningssignaler de skulle vara 

uppmärksamma på, eller komplikationer som kunde tillstöta, svarade 26 % ”Ja”. Av 

patienterna tyckte 57 % att de hade fått information om vem de kunde kontakta efter vårdtiden 

om de hade frågor om sin sjukdom eller behandling. 

 

I resultaten för urologavdelningen på ett sjukhus i mellansverige framkom att 58 % av 

patienterna tyckte att de hade fått tillräcklig information om sitt tillstånd. På frågan om 

patienterna fått information om avdelningsrutiner svarade 62 % ”Ja”. När patienterna 

tillfrågades om de tyckte sig ha fått korrekt information om hur de skulle må efter 

behandlingen svarade 48 % ”Ja”. Av patienterna tyckte 67 % att de hade informerats om 

resultatet av behandlingen på ett sätt som de förstod. När patienterna tillfrågades om de hade 

fått tillräcklig information om hur sjukdomen/besvären kan komma att påverka i deras dagliga 

liv svarade 35 % ”Ja”. På frågan om patienterna fått information om varningssignaler de 

skulle vara uppmärksamma på eller komplikationer som kunde tillstöta, svarade, 14 % ”Ja”. 

Av patienterna tyckte 64 % att de hade fått information om vem de kunde kontakta efter 

vårdtiden om de hade frågor om sin sjukdom eller behandling. 

 

Resultatet i den Nationella patientenkäten sammanfattas även i ett eget värde. ”Patientupplevd 

kvalitet”, med ett högsta värde på 100. På urologavdelningen redovisades att den 

patientupplevda kvaliteten avseende information var 78. Vid hudmottagningen var 

motsvarande siffra 83. 

 

Problemformulering 

Forskning visar att patienter ofta uppfattar den givna patientinformationen som otillräcklig 

och irrelevant och att patienters informationsbehov inte stämmer överens med mängden 

information de får på sjukhus. Därför är det viktigt att kartlägga om den muntliga och 

skriftliga information som ges pre- och postoperativt till patienterna vid en urokirurgisk 

vårdavdelning samt en hudmottagning är relevant och uppfyller patienternas önskemål och 
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behov av information. En bra patientinformation ligger till grund för att en god vård ska 

upprätthållas. Därför är det viktigt att undersöka kvaliteten på den pre- och postoperativa 

informationen på valda enheter utifrån ett patientperspektiv och se om det finns behov av att 

göra förbättringar.  

 
Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur kirurgiska patienter vid en hudmottagning samt vid 

en urokirurgisk vårdavdelning uppfattade den pre- och postoperativa information de fick i 

samband med kirurgi.  

 
Frågeställningar 

Har patienten läst den skriftliga informationen? 

Är den skriftliga, likaså den muntliga, pre- och postoperativa informationen, lätt att förstå? 

Tycker patienterna att den information de får är tillräcklig? 

Är det någon information som patienten saknar? 

 
METOD 

Design 

En enkätstudie med kvantitativ ansats. 

 
Urval 

Inklusionskriterier: Samtliga patienter över 18 år som skulle genomgå elektiva1 kirurgiska 

ingrepp vid en urokirurgisk vårdavdelning samt en hudmottagning vid ett sjukhus i 

mellansverige. Exklusionskriterier: Patienter som inte behärskade det svenska språket i tal och 

skrift och patienter som inte var orienterade till tid, rum och person. Ett konsekutivt urval 

gjordes, där datainsamlingen pågick tills 30 enkätsvar hade erhållits (Polit & Beck, 2012).  

 
Datainsamlingsmetod 

Instrument 

Data samlades in med hjälp av ett studiespecifikt frågeformulär (Bilaga 1), utarbetat av 

författarna till uppsatsen. Det var ett frågeformulär med fasta svarsalternativ på 

ordinalskalenivå, graderade från noll till fyra. Enkäten bestod av bakgrundsuppgifter i form av 

ålder och kön samt 31 frågor med flervalsalternativ. De 30 första frågorna var formulerade 

                                                 
1 elektiv, i förväg utvald;elektiv kirurgi innebär ett kirurgiskt ingrepp som görs vid ett i förväg bestämt tillfälle, 
dvs. inte i en akut situation 
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som påståenden vilka patienterna ombads besvara på en Likertskala med svarsalternativ från 

(1) Instämmer helt till (4) Instämmer inte alls och (0) Ej aktuellt. Detta svarsalternativ togs 

med för att alla frågor inte passade till alla patienter, till exempel sutureras vissa patienter med 

resorberbar sutur och dessa behöver inte tas bort. Ett annat exempel är att hudmottagningens 

patienter inte är inskrivna på avdelning, varför avdelningsrutinfrågor inte är relevanta för 

dem. Frågorna var grupperade enligt följande: Information (4 frågor), Inför ingreppet (6 

frågor), Avdelningsrutiner (2 frågor), Smärta (2 frågor), Hud och sårvård (3 frågor), Eftervård 

(4 frågor), Efter hemgång (4 frågor), Komplikationer (3 frågor) och Kontaktuppgifter (2 

frågor). Enkäten avslutas med en fråga med svarsalternativen ”Ja” eller ”Nej”, där patienten 

ombads svara på om han/hon saknat någon information eller behövt mer om något. Om 

patienten svarade ”Ja”, ombads han/hon att utveckla svaret i fritext. Frågeformuläret 

pilottestades på fyra personer som var representativa för de patienter som uppfyllde 

inklusionskriterierna. Inga ändringar bedömdes vara nödvändiga i frågeformuläret efter 

pilottestet.  

 

Datainsamling varade mellan februari och april 2013. Femtioåtta enkäter delades ut, varav 28 

patienter valde att inte delta. I en enkät var ålder inte ifylld. Denna enkät inkluderades trots 

detta då avsaknaden av åldersuppgiften inte påverkade resultatet utifrån frågeställningen. 

 

Tillvägagångssätt 

Innan studien startade inhämtades skriftligt godkännande från respektive verksamhetschef 

(Bilaga 2 och 3). De informerades om studiens syfte, frågeställningar och metod, samt hur 

resultatet kommer att hanteras. Skriftlig information om studien skickades till de patienter 

som uppfyllde inklusionskriterierna tillsammans med kallelsen innan de anlände till 

sjukhuset. Informationsbrevet var utformat i två olika versioner beroende på de två enheternas 

skillnad i genomförande av arbetet (Bilaga 4 och 5).  

 

När patienterna anlände till urologavdelningen tillfrågades de om de önskade delta i studien 

av sekreteraren på avdelningen. Om så var fallet överlämnades frågeformuläret. I samband 

med utskrivningen ombads patienten att lägga sitt enkätsvar i den därför avsedda brevlådan på 

avdelningen. 

 

Hudmottagningens patienter tillfrågades om de önskade delta i studien i samband med 

patientanmälan i kassan. Om så var fallet, överlämnades frågeformuläret och ett frankerat 
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svarskuvert. Dessa enkäter kodades för att kunna påminna respondenterna om svar uteblev. 

Patienten ombads att besvara enkäten hemma och sedan returnera den med posten.  

På urologavdelningen delades 40 frågeformulär ut, antalet respondenter därifrån var 20 (6 

kvinnor och 14 män). På hudmottagningen skickades informationsbrev till 20 patienter, av 

dessa avbokade två sitt mottagningsbesök och således delades frågeformulär ut till 18 

patienter. När tre veckor hade gått efter mottagningsbesöket, ringdes de patienter upp som inte 

hade besvarat frågeformuläret. Antalet respondenter därifrån var 10 (8 kvinnor och 2 män). 

 

Etiska överväganden 

För att säkra ett etiskt förhållningssätt i arbetet utgicks ifrån författningen Lag om 

etikprövning av forskning som avser människor (Svensk författningssamling [SFS] 

2003:460). Enligt denna lag behöver arbeten som utförs inom ramen för högskoleutbildning 

på grundnivå inte genomgå etikprövning. Informationen från enkäterna i denna studie kan inte 

härledas till någon specifik person. Patienterna informerades om att data behandlas 

konfidentiellt och att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst utan 

motivering. Patienterna informerades också om de kunde lämna sin åsikt utan att detta 

påverkade vården eller bemötandet av dem. Respektive verksamhetschef godkände studien.  

 

Dataanalys  

Data bearbetades i Excel. Resultatet redovisades med hjälp av deskriptiv statistik i tabeller 

och löpande text. Åldern på respondenterna presenterades med medelvärde, högsta/lägsta 

ålder (min/max) samt standardavvikelse (sd). Könsfördelningen och fördelningen mellan 

respondenter från hudmottagningen respektive urologavdelningen presenterades i antal (n) 

och relativa frekvenser (%). Antal svar per svarsalternativ för respektive enkätfråga 

presenterades i relativa frekvenser (%) och antal (n) (Ejlertsson, 2003). Fritextsvaren 

redovisades i punktform och delvis som citat. 

  

RESULTAT 

Sammantaget svarade 30 av 58 tillfrågade patienter. Svarsfrekvensen var därmed 52 %. 

Bakgrundsfakta om respondenterna presenteras i Tabell 1. Medelåldern på respondenterna var 

58 år (sd = 14). Den yngsta respondenten var 29 år och den äldsta var 93 år. En respondent 

hade inte lämnat sitt födelseår eller åldersuppgift. Av samtliga respondenter hade två inte 

besvarat samtliga frågor, dessa redovisas i förekommande fall som internt bortfall. I de 
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resultat som presenteras i löpande text har  respondenter som svarat "Ej aktuellt" exkluderats, 

då detta kan uppfattas som missvisande för resultatet. Dessa presenteras dock i tabellerna. 

 
Tabell 1. Bakgrundsfakta 

Variabel n=30 Frekvens 
Kön 
   Kvinna 
   Man 

 
14 
16 

 
47 % 
53 % 

Hudmottagning 10 33 % 
Urologavdelning 20 67 % 
 
Skriftlig information 

Av resultatet framgår att 97 % av respondenterna hade läst den skriftliga pre- och 

postoperativa informationen helt eller till stor del, medan resterande 3 % hade läst 

informationen till viss del (Tabell 2). 

 
Tabell 2. Deltagarnas åsikter om avsnittet ”Information” 

Variabel Instämmer 
helt 

Instämmer i
stort sett 

 Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
inte alls 

Ej 
aktuellt 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 
Fråga 1 
Jag har läst den skriftliga 
information som skickades 
hem före sjukhusvistelsen/ 
mottagningsbesöket 

 
 
 
 
27 (90) 

 
 
 
 
2 (7) 

 
 
 
 
1 (3) 

  

Fråga 2 
Jag har förstått den muntliga 
informationen som ges på 
avdelningen/mottagningen 

 
 
 
24 (80) 

 
 
 
6 (20) 

   

Fråga 3 
Jag har förstått den skriftliga 
informationen som skickades 
hem före sjukhusvistelsen/ 
mottagningsbesöket 

 
 
 
 
25 (83)* 

 
 
 
 
4 (13) 

 
 
 
 
1 (3) 

  

Fråga 4 
Jag anser att mängden 
information har varit tillräcklig 

 
 
22 (73) 

 
 
8 (27) 

   

*Resultaten i samtliga tabeller som redovisas i procent är avrundade till närmaste hela tal. Därför kan summan 
av frekvenserna variera mellan 99 och 101 %. 
 
Att förstå informationen 

På frågan om respondenterna hade förstått den skriftliga informationen svarade 83 % att de 

instämde helt, medan 13 % instämde i stort sett och på frågan om respondenterna hade förstått 

den muntliga informationen instämde 80 % helt medan 20 % av respondenterna instämde i 

stort sett (Tabell 2).  
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Mängden information 

Resultatet visade att majoriteten av respondenterna (73 %) helt instämde i att mängden 

information varit tillräcklig (Tabell 2). På frågor som berörde information inför ingreppet 

instämde 97 % av respondenterna helt eller i stort sett på frågan om de hade fått tillräcklig 

information om förväntat resultat. Majoriteten av respondenterna (97 %, n=28/29) instämde 

helt eller i stort sett på frågan om de hade fått tillräcklig information om hur ingreppet skulle 

utföras (Tabell 3). 

 

Tabell 3. Deltagarnas åsikter om information "Inför ingreppet". 
Variabel Instämmer 

helt 
Instämmer i
stort sett 

 Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
inte alls 

Ej 
aktuellt 

Inget 
svar 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 
Fråga 5 
Jag har fått tillräcklig 
information om 
alternativ behandling 
till kirurgi 

 
 
 
 
14 (47) 

 
 
 
 
5 (17) 

 
 
 
 
3 (10) 

  
 
 
 
8 (27) 

 

Fråga 6 
Jag har fått tillräcklig 
information om 
förväntat resultat efter 
operation 

 
 
 
 
17 (57) 

 
 
 
 
12 (40) 

 
 
 
 
1 (3) 

   

Fråga 7 
Jag har fått tillräcklig 
information om 
skillnaden mellan 
titthålskirurgi och 
öppen kirurgi 

 
 
 
 
 
7 (23) 

 
 
 
 
 
1 (3) 

 
 
 
 
 
1 (3) 

 
 
 
 
 
1 (3) 

 
 
 
 
 
20 (67) 

 

Fråga 8 
Jag har fått tillräcklig 
information om 
förväntad vårdtid 

 
 
 
15 (50) 

 
 
 
4 (13) 

 
 
 
3 (10) 

 
 
 
1 (3) 

 
 
 
6 (20) 

 
 
 
1 (3) 

Fråga 9 
Jag har fått tillräcklig 
information om hur 
ingreppet kommer att 
utföras 

 
 
 
 
19 (63) 

 
 
 
 
9 (30) 

 
 
 
 
1 (3) 

  
 
 
 
1 (3) 

 

Fråga 10 
Jag har fått tillräcklig 
information om hur jag 
bäst förbereder mig 
fysiskt inför 
operationen 

 
 
 
 
 
13 (43) 

 
 
 
 
 
2 (7) 

 
 
 
 
 
4 (13) 

 
 
 
 
 
1 (3) 

 
 
 
 
 
10 (33) 
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Samtliga respondenter (100 %, n=24/24) svarade att de instämde helt eller i stort sett på 

frågan om de hade fått tillräcklig information om smärtlindring under vårdtiden. På frågan om 

de hade fått tillräcklig information om smärtlindring efter hemgång svarade 75 % (n=18/24) 

av respondenterna att de instämde helt eller i stort sett (Tabell 4). 

 

Tabell 4. Deltagarnas åsikter om avsnittet ”Smärta”. 
Variabel Instämmer 

helt 
Instämmer i
stort sett 

 Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
inte alls 

Ej 
aktuellt 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 
Fråga 13 
Jag har fått tillräcklig 
information om smärtlindring 
under vårdtiden 

 
 
 
21 (70) 

 
 
 
3 (10) 

 
 
 
 

  
 
 
6(20) 

Fråga 14 
Jag har fått tillräcklig 
information om hur jag ska 
göra om jag får smärta efter att 
jag kommit hem 

 
 
 
 
15 (50) 

 
 
 
 
3 (10) 

 
 
 
 
4 (13) 

 
 
 
 
2 (7) 

 
 
 
 
6 (20) 

 

Vidare instämde 90 % (n=26/29) av respondenterna helt eller i stort sett på frågan om de hade 

fått tillräcklig information om uppföljning, medan 90 % (n=18/20) instämde helt eller i stort 

sett på frågan om de hade fått tillräcklig information om sjukskrivning (Tabell 5). 

 

Tabell 5. Deltagarnas åsikter om avsnittet ”Eftervård”. 
Variabel Instämmer 

helt 
Instämmer i
stort sett 

 Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
inte alls 

Ej 
aktuellt 

Inget 
svar 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 
Fråga 18 
Jag har fått tillräcklig 
information om hur 
uppföljning ska ske 

 
 
 
21 (70) 

 
 
 
5 (17) 

 
 
 
2 (7) 

 
 
 
1 (3) 

 
 
 
1 (3) 

 

Fråga 19 
Jag har fått tillräcklig 
information om när 
stygn ska tas bort 

 
 
 
11 (37) 

 
 
 
3 (10) 

  
 
 
3 (10) 

 
 
 
13 (43) 

 

Fråga 20 
Jag har fått tillräcklig 
information om var jag 
ska vända mig för att få 
hjälp med 
stygnborttagning 

 
 
 
 
 
13 (43) 

   
 
 
 
 
3 (10) 

 
 
 
 
 
13 (43) 

 
 
 
 
 
1 (3) 

Fråga 21 
Jag har fått tillräcklig 
information om 
sjukskrivning 

 
 
 
12 (40) 

 
 
 
6 (20) 

 
 
 
1 (3) 

 
 
 
1 (3) 

 
 
 
9 (30) 

 
 
 
1 (3) 
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När det gäller avdelningsrutiner svarade 100 % (n=22/22) att de instämde helt eller i stort sett 

till att ha fått tillräcklig information om vad som kommer att hända vid inskrivningen och  

95 % (n=19/20) att de instämde helt eller i stort sett i att de fått tillräcklig information om 

avdelningsrutiner (Tabell 6). 

 

Tabell 6. Deltagarnas åsikter om avsnittet ”Avdelningsrutiner”. 
Variabel Instämmer 

helt 
Instämmer i
stort sett 

 Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
inte alls 

Ej 
aktuellt 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 
Fråga 11 
Jag har fått tillräcklig 
information om vad som 
kommer att hända vid 
inskrivningen 

 
 
 
 
15 (50) 

 
 
 
 
7 (23) 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
8 (27) 

Fråga 12 
Jag har fått tillräcklig 
information om dagsrutiner vid
avdelningen 

  

 
 

14 (47) 

 
 
 
5 (17) 

 
 
 
1 (3) 

  
 
 
10 (33) 

 

Resultatet visade också att inom området hud- och sårvård svarade 50 % (n=8/16) av 

respondenterna att de instämde till viss del eller inte alls på frågan om de hade fått tillräcklig 

information om när de kan sola ärret och 53 % (n=9/17) instämde till viss del eller inte alls på 

frågan om de hade fått tillräcklig information om när de kan duscha såret (Tabell 7).  

 

Tabell 7. Deltagarnas åsikter om avsnittet ”Hud och sårvård”. 
Variabel Instämmer 

helt 
Instämmer i 
stort sett 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
inte alls 

Ej 
aktuellt 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 
Fråga 15 
Jag har fått tillräcklig 
information om hur huden ska
förberedas inför ingreppet 

  

 
 

14 (47) 

 
 
 
4 (13) 

 
 
 
1 (3) 

 
 
 
1 (3) 

 
 
 
10 (33) 

Fråga 16 
Jag har fått tillräcklig 
information om när jag kan 
sola ärret 

 
 
 
7 (23) 

 
 
 
1 (3) 

 
 
 
1 (3) 

 
 
 
7 (23) 

 
 
 
14 (47) 

Fråga 17 
Jag har fått tillräcklig 
information om när jag kan 
duscha såret 

 
 
 
13 (43) 

 
 
 
4 (13) 

 
 
 
4 (13) 

 
 
 
5 (17) 

 
 
 
4 (13) 
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Angående information om komplikationer instämde 24 % (n=5/21) av respondenterna helt 

med att de hade fått tillräcklig information om vilka symtom olika komplikationer kan ge, 

medan 19 % (n=4/21) svarade att de inte instämde alls. Tjugotvå procent (n=5/23) av 

respondenterna instämde helt med att de hade fått tillräcklig information om hur 

komplikationer skulle förebyggas medan 35 % (n=8/23) svarade att de instämde till viss del 

eller inte alls (Tabell 8). 

 

Tabell 8. Deltagarnas åsikter om avsnittet ”Komplikationer”. 
Variabel Instämmer 

helt 
Instämmer i 
stort sett 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
inte alls 

Ej 
aktuellt 

Inget 
svar 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 
Fråga 26 
Jag har fått tillräcklig 
information om vilka 
komplikationer som 
kan uppkomma efter 
operationen 

 
 
 
 
 
8 (27) 

 
 
 
 
 
11 (37) 

 
 
 
 
 
4 (13) 

 
 
 
 
 
2 (7) 

 
 
 
 
 
4 (13) 

 
 
 
 
 
1 (3) 

Fråga 27 
Jag har fått tillräcklig 
information om hur 
jag kan förebygga 
komplikationer 

 
 
 
 
5 (17) 

 
 
 
 
10 (33) 

 
 
 
 
5 (17) 

 
 
 
 
3 (10) 

 
 
 
 
6 (20) 

 
 
 
 
1 (3) 

Fråga 28 
Jag har fått tillräcklig 
information om vilka 
symtom olika 
komplikationer kan ge

 
 
 
 
5 (17) 

 
 
 
 
6 (20) 

 
 
 
 
6 (20) 

 
 
 
 
4 (13) 

 
 
 
 
8 (27) 

 
 
 
 
1 (3) 
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Av respondenterna instämde 35-73 % (n=7/21 samt n=11/15) helt med att de hade fått 

tillräcklig information om perioden efter hemgång (Tabell 9). 

 
Tabell 9. Deltagarnas åsikter om avsnittet ”Efter hemgång”. 

Variabel Instämmer 
helt 

Instämmer i
stort sett 

 Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
inte alls 

Ej 
aktuellt 

Inget 
svar 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 
Fråga 22 
Jag har fått tillräcklig 
information om hur jag 
ska lyfta efter 
operationen 

 
 
 
 
9 (3) 

 
 
 
 
6 (20) 

 
 
 
 
1 (3) 

 
 
 
 
1 (3) 

 
 
 
 
11 (37) 

 
 
 
 
2 (7) 

Fråga 23 
Jag har fått tillräcklig 
information om när jag 
kan börja motionera 
efter operationen 

 
 
 
 
 
7 (23) 

 
 
 
 
 
6 (20) 

 
 
 
 
 
5 (17) 

 
 
 
 
 
2 (7) 

 
 
 
 
 
9 (30) 

 
 
 
 
 
1 (3) 

Fråga 24 
Jag har fått tillräcklig 
information om hur jag 
ska förflytta mig efter 
operationen 

 
 
 
 
11 (37) 

 
 
 
 
2 (7) 

 
 
 
 
1 (3) 

 
 
 
 
1 (3) 

 
 
 
 
13 (43) 

 
 
 
 
2 (7) 

Fråga 25 
Jag har fått tillräcklig 
information om vilken 
mat jag kan äta 

 
 
 
8 (27) 

 
 
 
3 (10) 

 
 
 
2 (7) 

 
 
 
2 (7) 

 
 
 
14 (47) 

 
 
 
1 (3) 
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Totalt svarade 93 % (n=27/29) av respondenterna att de instämde helt eller i stort sett med att 

de hade fått tillräcklig information om vart de kunde vända sig med frågor och funderingar. 

Majoriteten (86 %, n=24/28) påstod att de instämde helt eller i stort sett med att de hade fått 

tillräcklig information om vad de skulle göra om de fick problem efter operationen (Tabell 

10).  

 
Tabell 10. Deltagarnas åsikter om avsnittet ”Kontaktuppgifter”. 

Variabel Instämmer 
helt 

Instämmer i
stort sett 

 Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
inte alls 

Ej 
aktuellt 

Inget 
svar 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 
Fråga 29 
Jag har fått tillräcklig 
information om var jag 
kan vända mig om jag 
har frågor eller 
funderingar 

 
 
 
 
 
19 (63) 

 
 
 
 
 
8 (27) 

 
 
 
 
 
1 (3) 

 
 
 
 
 
1 (3) 

  
 
 
 
 
1 (3) 

Fråga 30 
Jag har fått tillräcklig 
information om vad jag
ska göra om jag får 

 

problem efter 
operationen 

 
 
 
 
 
17 (57) 

 
 
 
 
 
7 (23) 

 
 
 
 
 
1 (3) 

 
 
 
 
 
3 (10) 

 
 
 
 
 
1 (3) 

 
 
 
 
 
1 (3) 

 

Information som saknas 

Totalt svarade 79 % av respondenterna (n=22/28) att de inte saknade någon information, eller 

hade behövt mer om något, medan 21 % svarade att de behövde mer information. Två 

respondenter besvarade inte frågan (Fråga 31) 

Följande punkter var vad respondenterna saknade: 

 Mer skriftlig information, även med hänvisningar till webbsidor, för att kunna ta del 

av informationen före vårdtillfället. 

 Information om vilka prover som togs och resultatet av dessa.  

 Tydligare information om provtagning inför vårdtillfället. 

 Mer information om tidpunkten för den kommande operationen, då operationen blivit 

uppskjuten två gånger.  

 Mer konkret information om övernattning och förväntad vårdtid.  

 Skriftlig information om sin diagnos och om den specifika kirurgiska metoden som 

användes vid besöket. 
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Citat från fritextsvaren: 

 ”Den muntliga informationen har varit bra, men jag har inte fattat allt p.g.a. en 

massa tankar. Bra om man får även den infon i skrift innan besöket så att man kan 

läsa i lugn och ro hemma och ställa ev. frågor efter att man har tagit till sig allt”.  

  ”På grund av hög ålder skulle mer muntlig information vara bra”.  

 

DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka hur kirurgiska patienter vid en hudmottagning och en 

urokirurgisk vårdavdelning uppfattade den pre- och postoperativa information de fick i 

samband med kirurgi. Huvuddelen av patienterna uppgav att de hade läst den skriftliga 

informationen de fick. De hade också uppfattat att informationen var lättillgänglig. 

Majoriteten tyckte att totala mängden information var tillräcklig. Vidare svarade majoriteten 

också att de hade fått tillräcklig information om smärtlindring under vårdtiden. Drygt hälften 

tyckte att de hade fått tillräcklig information om hur de kunde förebygga komplikationer. 

Ungefär hälften angav att de inte hade fått tillräcklig information om sårvård. 

 
Resultatdiskussion 

Huvuddelen av respondenterna i studien svarade att de hade läst och förstått den skriftliga 

information som skickats hem före ingreppet och även att de hade förstått den muntliga 

informationen som gavs på avdelningen/mottagningen. Nationella Patientenkätens resultat 

visade avsevärt lägre siffror, jämfört med resultatet av denna studie, just inom området som 

rör information (SKL 2012). Därmed verkar det som om patienterna i denna studie var mer 

nöjda med informationen som gavs på enheterna. I motsats till Selmers resultat (1997) som i 

sin studie har sett att patienter har svårare att förstå den muntliga informationen, samt att de 

inte alltid uppfattar det som sägs som information, rapporterade respondenterna i denna studie 

att de hade förstått både den skriftliga och muntliga informationen som gavs på 

avdelningen/mottagningen. Frågan som väcks här är om patienterna i föreliggande studie har 

tvekat inför att medge att de inte har förstått eller tagit del av informationen av oro eller ovilja 

att avslöja sin egen okunskap. Det är ett välkänt faktum inom forskning att respondenter 

ibland väljer att svara i enlighet med rådande sociala normer. Det innebär att respondenten 

svarar såsom den tror att den förväntas svara och inte vad den egentligen tycker (Polit & 

Beck, 2012). Vidare framkom i studien att respondenterna hade fått tillräcklig mängd pre- och 

postoperativ information, vilket enligt flera studier även kan ha långsiktig positiv effekt (Carr 

et al., 2009; Henderson & Zernike, 2001).  
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Föreliggande undersökning visar att samtliga respondenter (100 %) svarade att de hade fått 

tillräcklig information om smärtlindring under vårdtiden och majoriteten (75%) hade fått 

tillräcklig information om smärtlindring efter hemgång. Detta kan bero på att patienterna 

tycker att information om just smärta och smärtlindring är mindre viktig, vilket har visats i en 

tidigare studie (Suhonen et al., 2005). Därför väcks frågan om patienterna i föreliggande 

studie också tyckte att information är mindre viktigt, och möjligen varit nöjda med en mindre 

mängd information i detta ämne, då resultatet av en enkätstudie om smärta och 

smärtupplevelser som årligen sedan 2008 genomfors vid sjukhuset där denna studie gjordes 

rapporterar lägre siffror. Enligt den sist nämnda studien svarade 62 % vid Kirurg- och 

onkologdivisionen att de hade fått information om smärta och smärtlindring under vårdtiden, 

och vid urologavdelningen var siffran 45 % (Akademiska sjukhuset, 2013).  

 

Ett anmärkningsvärt resultat var att så få patienter svarade att de hade fått tillräcklig 

information om vilka komplikationer som kan uppkomma efter operationer samt att 20-27 % 

av patienterna svarade att det inte var aktuellt att få information om komplikationer, då det är 

välkänt att det alltid finns risk för komplikationer efter ett kirurgiskt ingrepp. Frågan är om 

patienterna i denna studie inte trodde att de skulle få komplikationer och därför inte 

efterfrågade information om detta. Kvalvaag Grönnestad och Blystad (2004) bekräftar att så 

kan vara fallet i sin studie där respondenter som inte trodde att de skulle få några 

komplikationer heller inte värdesatte denna typ av information. 

 

En viktig faktor för patienterna är att få tydliga instruktioner om var de ska ringa om de 

behöver få kontakt med sjukvården efter hemgång. I den aktuella studien svarade majoriteten 

av patienterna att de hade fått tillräcklig information om var de skulle vända sig om de hade 

frågor och funderingar efter utskrivningen. Lithner et. al (2012) rapporterar att patienter ofta 

efterfrågar såväl namn som telefonnummer till någon kontaktperson de kan ringa mellan 

utskrivning och uppföljningsbesök. I föreliggande studie frågades inte om patienterna hade 

önskat få mer specifika uppgifter om kontaktperson, men inga sådana önskemål framkom 

spontant. Detta kan tolkas som att patienterna kände sig välinformerade inom det specifika 

området. 
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Metoddiskussion 

Båda enheterna i studien var verksamheter med stor patientgenomströmning vilket gjorde det 

möjligt att relativt snabbt att få ett tillräckligt stort patientunderlag. En styrka i studien var att 

instrumentet pilottestades. Tveksamheter och otydligheter i formuleringar och svarsalternativ 

kunde då upptäckas. Instrumentets reliabilitet bör vara god då ett upprepande av studien torde 

leda till samma resultat. Valet att göra en enkätstudie med kvantitativ ansats var lämpligt, då 

resultatet besvarade studiens syfte och frågeställningar. På detta sätt kunde också flera 

respondenter inkluderas i studien, jämfört med om en intervjustudie hade genomförts. Bortsett 

från att respondenter försöker svara i enlighet med sociala normer, är fördelen med att besvara 

ett frågeformulär att respondenten förblir anonym, och känner sig mer fri att svara ärligt, i 

jämförelse mot att intervjuas. Det förstnämnda ger ett mer pålitligt resultat. Vad som dock var 

tidskrävande var att ungefär hälften av patienterna valde att inte besvara enkäten, men hur 

detta kom att påverka resultatet är svårt att spekulera i. En möjlighet är att de patienter som 

valde att inte delta i studien kanske var missnöjda med informationen, vilket i sådana fall 

betyder att resultatet hade blivit sämre om dessa patienter hade besvarat enkäten. När ett 

instrument med fasta svarsalternativ används är risken att frågorna behandlar områden som 

uppsatsförfattarna anser vara viktiga och inte de områden som patienterna tycker är viktiga. 

Den risken föreligger dock alltid, vilket bekräftas av Polit och Beck (2012). Detta uppvägs av 

att patienterna ges en möjlighet att svara i fritext om det är någon information de saknat eller 

önskat få mer av.  Urvalet i studien tros vara representativt för enheterna, vilket gör att 

resultatet troligen kan generaliseras för valda enheter. Resultatet kan troligen också 

generaliseras för liknande enheter vid svenska sjukhus. 

 

Vidare forskning 

En intressant fördjupning i form av en ny studie vore att inkludera fler avdelningar inom 

sjukhuset, för att se om resultatet blir likadant. Även dagkirurgisk verksamhetsform vore 

intressant att undersöka, utöver slutenvård och mottagning. För att bättre fånga upp områden 

som patienter tycker är viktiga skulle metoden kunna kompletteras med intervjuer. 

 

Kliniska implikationer 

Informationsbehovet är stort, men information är också en färskvara som kräver ständig 

uppdatering och revidering. Dessutom varierar informationsbehovet mellan olika individer. I 

dagens informationssamhälle finns goda möjligheter att utveckla utbudet av information som 

patienterna själva kan hitta på internet, däremot är det viktigt med kvalitetskontroll och att 
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informationen som vårdgivare hänvisar till är evidensbaserad. Enheterna kommer, utifrån 

resultatet, att utveckla och revidera det informationsmaterial som används och även diskutera 

gemensamma muntliga strategier för enhetlig information pre- och postoperativt inom 

enheterna.  

 

Slutsats 

Patientinformationen som ges på de två enheterna verkar vara lättförståelig och tillräckligt 

omfattande. Patienterna tycks också ha läst den skriftliga informationen som skickades ut före 

sjukhusvistelsen/mottagningsbesöket. Dock finns alltid utrymme för förbättring, framförallt 

inom området komplikationer och sårvård.  
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BILAGOR 

 
Enkät, patientinformation 

Instruktion för ifyllande: Kryssa i det alternativ som bäst överensstämmer med din uppfattning på den 

femgradiga skalan 

1=Instämmer helt   

2=Instämmer i stort sett   

3=Instämmer till viss del  

4=Instämmer inte alls  

0=Ej aktuellt   

__________________________________________________________________________________________ 
 
Bakgrundsuppgifter 
 
Kvinna   

Man   

Födelseår                  ___________ 

 
Information  

1. Jag har läst den skriftliga informationen som 

skickades hem före. 

sjukhusvistelsen/mottagningsbesöket 

1=Instämmer helt  

2=Instämmer i stort sett   

3=Instämmer till viss del  

4=Instämmer inte alls  

0=Ej aktuellt   

 

3. Jag har förstått den skriftliga informationen som 

skickades hem före sjukhusvistelsen/ 

mottagningsbesöket 

1=Instämmer helt   

2=Instämmer i stort sett   

3=Instämmer till viss del  

4=Instämmer inte alls  

0=Ej aktuellt   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Jag har förstått den muntliga informationen som 

ges på avdelningen/mottagningen 

 

1=Instämmer helt   

2=Instämmer i stort sett   

3=Instämmer till viss del  

4=Instämmer inte alls  

0=Ej aktuellt   

 

4. Jag anser att mängden information har varit 

tillräcklig 

 

1=Instämmer helt   

2=Instämmer i stort sett   

3=Instämmer till viss del  

4=Instämmer inte alls  

0=Ej aktuellt   

 

 

 

 

 

 

 

Exempel 

Bilaga 1 
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Inför ingreppet  
 
5. Jag har fått tillräcklig information om alternativ 

behandling till kirurgi 

1=Instämmer helt   

2=Instämmer i stort sett   

3=Instämmer till viss del  

4=Instämmer inte alls  

0=Ej aktuellt   

 

7. Jag har fått tillräcklig information om skillnaden 

mellan titthålskirurgi och öppen kirurgi 

1=Instämmer helt   

2=Instämmer i stort sett   

3=Instämmer till viss del  

4=Instämmer inte alls  

0=Ej aktuellt   

 

9. Jag har fått tillräcklig information om hur ingreppet 

kommer att utföras 

1=Instämmer helt   

2=Instämmer i stort sett   

3=Instämmer till viss del  

4=Instämmer inte alls  

0=Ej aktuellt   

 

Avdelningsrutiner  

11. Jag har fått tillräcklig information om vad som 

kommer att hända vid inskrivningen 

1=Instämmer helt   

2=Instämmer i stort sett   

3=Instämmer till viss del  

4=Instämmer inte alls  

0=Ej aktuellt   

 

 
 

 

 

 

 

 

6. Jag har fått tillräcklig information om förväntat 

resultat efter operationen 

1=Instämmer helt   

2=Instämmer i stort sett   

3=Instämmer till viss del  

4=Instämmer inte alls  

0=Ej aktuellt   

 

8. Jag har fått tillräcklig information om förväntad 

vårdtid 

1=Instämmer helt   

2=Instämmer i stort sett   

3=Instämmer till viss del  

4=Instämmer inte alls  

0=Ej aktuellt   

 

10. Jag har fått tillräcklig information om hur jag 

bäst förbereder mig fysiskt inför operationen 

1=Instämmer helt   

2=Instämmer i stort sett   

3=Instämmer till viss del  

4=Instämmer inte alls  

0=Ej aktuellt   

 

 
12. Jag har fått tillräcklig information om 

dagsrutiner vid avdelningen 

1=Instämmer helt   

2=Instämmer i stort sett   

3=Instämmer till viss del  

4=Instämmer inte alls  

0=Ej aktuellt   
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Smärta  

13. Jag har fått tillräcklig information om smärtlindring 

under vårdtiden 

1=Instämmer helt   

2=Instämmer i stort sett   

3=Instämmer till viss del  

4=Instämmer inte alls  

0=Ej aktuellt   

 

Hud och sårvård  

15. Jag har fått tillräcklig information om hur huden ska 

föreberedas inför ingreppet 

1=Instämmer helt   

2=Instämmer i stort sett   

3=Instämmer till viss del  

4=Instämmer inte alls  

0=Ej aktuellt   

 

17. Jag har fått tillräcklig information om när jag kan 

duscha såret 

1=Instämmer helt   

2=Instämmer i stort sett   

3=Instämmer till viss del  

4=Instämmer inte alls  

0=Ej aktuellt   

 

Eftervård  

18. Jag har fått tillräcklig information om hur 

uppföljning ska ske 

1=Instämmer helt   

2=Instämmer i stort sett   

3=Instämmer till viss del  

4=Instämmer inte alls  

0=Ej aktuellt   

 

20. Jag har fått tillräcklig information om var jag ska 

vända mig för att få hjälp med stygnborttagning 

1=Instämmer helt   

2=Instämmer i stort sett   

3=Instämmer till viss del  

4=Instämmer inte alls  

0=Ej aktuellt   

 

14. Jag har fått tillräcklig information om hur jag 

ska göra om jag får smärta efter att jag kommit hem 

1=Instämmer helt   

2=Instämmer i stort sett   

3=Instämmer till viss del  

4=Instämmer inte alls  

0=Ej aktuellt   

 

 

16. Jag har fått tillräcklig information om när jag 

kan sola ärret 

1=Instämmer helt   

2=Instämmer i stort sett   

3=Instämmer till viss del  

4=Instämmer inte alls  

0=Ej aktuellt   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19. Jag har fått tillräcklig information om när stygn 

ska tas bort 

1=Instämmer helt   

2=Instämmer i stort sett   

3=Instämmer till viss del  

4=Instämmer inte alls  

0=Ej aktuellt   

 

21. Jag har fått tillräcklig information om 

sjukskrivning 

1=Instämmer helt   

2=Instämmer i stort sett   

3=Instämmer till viss del  

4=Instämmer inte alls  

0=Ej aktuellt   
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Efter hemgång  

22. Jag har fått tillräcklig information om hur jag ska 

lyfta efter operationen 

1=Instämmer helt   

2=Instämmer i stort sett   

3=Instämmer till viss del  

4=Instämmer inte alls  

0=Ej aktuellt   

 

24. Jag har fått tillräcklig information om hur jag ska 

förflytta mig efter operationen 

1=Instämmer helt   

2=Instämmer i stort sett   

3=Instämmer till viss del  

4=Instämmer inte alls  

0=Ej aktuellt   

 

Komplikationer  

26. Jag har fått tillräcklig information om vilka 

komplikationer som kan uppkomma efter operationen 

1=Instämmer helt   

2=Instämmer i stort sett   

3=Instämmer till viss del  

4=Instämmer inte alls  

0=Ej aktuellt   

 

28. Jag har fått tillräcklig information om vilka symtom 

olika komplikationer kan ge 

1=Instämmer helt   

2=Instämmer i stort sett   

3=Instämmer till viss del  

4=Instämmer inte alls  

0=Ej aktuellt   

 

Kontaktuppgifter 

29. Jag har fått tillräcklig information om var jag kan 

vända mig om jag har frågor eller funderingar 

1=Instämmer helt   

2=Instämmer i stort sett   

3=Instämmer till viss del  

4=Instämmer inte alls  

0=Ej aktuellt   

 

23. Jag har fått tillräcklig information om när jag 

kan börja motionera igen efter operationen 

1=Instämmer helt   

2=Instämmer i stort sett   

3=Instämmer till viss del  

4=Instämmer inte alls  

0=Ej aktuellt   

 

25. Jag har fått tillräcklig information om vilken 

mat kan jag äta efter operationen 

1=Instämmer helt   

2=Instämmer i stort sett   

3=Instämmer till viss del  

4=Instämmer inte alls  

0=Ej aktuellt   

 

 

27. Jag har fått tillräcklig information om hur jag 

kan förebygga komplikationer 

1=Instämmer helt   

2=Instämmer i stort sett   

3=Instämmer till viss del  

4=Instämmer inte alls  

0=Ej aktuellt   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Jag har fått tillräcklig information om vad jag 

ska göra om jag får problem efter operationen 

1=Instämmer helt   

2=Instämmer i stort sett   

3=Instämmer till viss del  

4=Instämmer inte alls  

0=Ej aktuellt  
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31. Upplever Du att det är någon information som saknats eller hade behövts mer av? 

Ja   

Nej   

Om ni svarat ja på ovanstående fråga, vänligen skriv ert svar nedan i fritext. Om utrymmet inte räcker till går det 

bra att skriva på baksidan. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

David och Tanja 
 



Bilaga 2 

 

 
Tillstånd för genomförande av studie vid hudmottagningen, Akademiska sjukhuset 

 
Leg sjuksköterskorna David Back och Tanja Kara ges härmed tillstånd att genomföra en 

enkätstudie vid hudmottagningen. Denna studie ligger till grund för examinationsuppgift på 

C- nivå vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet och 

kommer att presenteras i uppsatsform. Resultatet från studien kommer senare att användas i 

ett förbättringsarbete vid hudmottagningen. 

 

Syfte med studien är att undersöka hur patienter uppfattar den information de får i samband 

med kirurgi. Patienter som valts ut till studien kommer att få skriftlig information hemsänd 

per post tillsammans med kallelse inför besöket. En enkät delas ut till deltagande patienter i 

samband med patientanmälan vid ankomstregistrering till hudmottagningen. 

 

Uppsala 130124 

 

Anette Skoglund 

Tf. verksamhetschef 

Vo-Hematologi, reumatologi och hud 

Medicin och thoraxdivisionen 
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Bilaga 3 
 

 

 
Tillstånd för genomförande av studie vid urologavdelningen, Akademiska sjukhuset 

 
Leg sjuksköterskorna David Back och Tanja Kara ges härmed tillstånd att genomföra en 

enkätstudie vid urologavdelningen. Denna studie ligger till grund för examinationsuppgift på 

C- nivå vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet och 

kommer att presenteras i uppsatsform. Resultatet från studien kommer senare att användas i 

ett förbättringsarbete på urologavdelningen. 

 

Syfte med studien är att undersöka hur patienter uppfattar den information de får i samband 

med kirurgi. Patienter som valts ut till studien kommer att få skriftlig information hemsänd 

per post tillsammans med kallelse för inläggning. En enkät delas ut till deltagande patienter i 

samband med patientanmälan vid inskrivningen på avdelningen. 

 

Uppsala 130124 

 

 

Elisabeth Nelson 

Verksamhetschef 

Vo-Urologi 

Kirurgdivisionen 
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Bilaga 4 

 
 

Patientinformation -Hudmottagningen 

Till dig som ska genomgå kirurgi vid hudmottagningen, Akademiska Sjukhuset, Uppsala. Du tillfrågas härmed 

om att delta i en studie vars syfte är att undersöka hur patienter uppfattar den information de får i samband med 

kirurgi. För att kunna förbättra och utveckla vården är det viktigt att utvärdera rutiner och att inhämta 

patienternas åsikter. Studien ger oss möjlighet att ta del av patienters uppfattning om den information de får och 

ger oss ett underlag för förbättring och utveckling av vården på mottagningen. 

Medverkan  

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan förklaring. Om du väljer att 

avbryta eller beslutar att inte delta påverkar detta inte på något sätt övrig behandling eller vård av din sjukdom. 

Upplägg 

En enkät delas ut till deltagande patienter i samband med patientanmälan i kassan. Du besvarar enkäten hemma 

och returnerar den i bifogat, frankerat svarskuvert.. Frågorna i enkäten är formulerade som påståenden, vilka du 

besvarar enligt en femgradig skala. 

Sekretess 

Dina svar kommer behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. De uppgifter du lämnar kommer att 

behandlas konfidentiellt, inga uppgifter som lämnas kan härledas till dig personligen. Enkäten är kodad för att 

kunna skicka ut en eventuell påminnelse. Enkäten avkodas när svar erhållits. 

Resultat 

Studien ingår i ett examensarbete och presenteras i uppsatsform. Resultatet från studien kommer att användas i 

ett förbättringsarbete på mottagningen. 

Ansvarig 

Studien görs av undertecknade, sjuksköterskor, med lång erfarenhet inom yrket. Under våren 2013 läser vi 

uppsatskurs i vårdvetenskap, fortsättningskurs C på Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Uppsala 

Universitet 

 

Leg. Sjuksköterskor   Handledare: 

David Back och Tanja Kara  Afsaneh Roshanai, PhD 

Urologkliniken/Hudkliniken,   Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Akademiska sjukhuset  Uppsala Universitet  
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Bilaga 5 

 

 

Patientinformation- Urologavdelningen 

Till dig som ska genomgå kirurgi vid urologavdelningen, Akademiska Sjukhuset, Uppsala. Du tillfrågas härmed 

om att delta i en studie vars syfte är att undersöka hur patienter uppfattar den information de får i samband med 

kirurgi. För att kunna förbättra och utveckla vården är det viktigt att utvärdera rutiner och att inhämta 

patienternas åsikter. Studien ger oss möjlighet att ta del av patienters uppfattning om den information de får och 

ger oss ett underlag för förbättring och utveckling av vården på urologavdelningen. 

Medverkan  

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan förklaring. Om du väljer att 

avbryta eller beslutar att inte delta påverkar detta inte på något sätt övrig behandling eller vård av din sjukdom. 

Upplägg 

En enkät delas ut till deltagande patienter i samband med patientanmälan vid inskrivningen på avdelningen. 

Enkäten fylls i innan du lämnar avdelningen och lämnas till personal eller läggs i brevlådan vid utgången från 

avdelningen. Frågorna i enkäten är formulerade som påståenden, vilka du besvarar enligt en femgradig skala. 

Sekretess 

Dina svar kommer behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. De uppgifter du lämnar kommer att 

behandlas konfidentiellt, inga uppgifter som lämnas kan härledas till dig personligen. 

Resultat 

Studien ingår i ett examensarbete och presenteras i uppsatsform. Resultatet från studien kommer att användas i 

ett förbättringsarbete på urologavdelningen. 

Ansvarig 

Studien görs av undertecknade, sjuksköterskor, med lång erfarenhet inom yrket. Under våren 2013 läser vi 

uppsatskurs i vårdvetenskap, fortsättningskurs C på Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Uppsala 

Universitet 

 

Leg. Sjuksköterskor   Handledare: 

David Back och Tanja Kara  Afsaneh Roshanai, PhD 

Urologkliniken/Hudkliniken,   Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Akademiska sjukhuset  Uppsala Universitet    
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