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SAMANFATTNING 

Bakgrund:  

Syfte: Syftet var att beskriva vad sjuksköterskor uppfattar och fokuserar på i information till patienter 

vid utskrivning från kirurgisk vårdavdelning.  

Metoden: Kvalitativ deskriptiv design med fenomenografisk ansats. Nio sjuksköterskor intervjuades 

för att undersöka hur de uppfattar och beskriver utskrivningssamtal med patienter från en kirurgisk 

vårdavdelning.    

Resultat: Resultatet visar vad sjuksköterskor uppfattar och fokuserar på i information till patienter vid 

utskrivning och omfattar tre beskrivningskategorier: På ronden har sjuksköterskorna fokus på läkarens 

information till patienten, sjuksköterskorna informerar och undervisar patienter vid utskrivning samt 

rutiner och struktur vid utskrivning av patienter beskriver sjuksköterskorna som bristfälligt.  

Slutsats: Studien visar att sjuksköterskor ser sin roll i utskrivningssamtalet från kirurgisk 

vårdavdelning som en informationslänk mellan läkare och patient.  För att uppnå utbildningsinsatser 

inom detta område vore utbildning inom samtalsmetodik användbart, då kommunikation är en viktig 

del i planering vid utskrivning. Utvecklande av nya rutiner i form av en informationsbroschyr till 

patienter vid utskrivning är något som kan diskuteras och tas upp på vårdavdelningarna som ett 

komplement till den muntliga informationen. 

 

Nyckelord: Kommunikation, fenomenografisk studie, patientinformation, kirurgisk vård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Background: 

The aim: The aim was to describe what nurses perceive and focus on the information to patients upon 

discharge from the surgical ward. 

Methods: Qualitative descriptive design with phenomenographically. Nine nurses were interviewed to 

explore how they perceive and describe discharge calls to patients from a surgical ward. 

Results: The results show what nurses perceive and focus on the information to patients at discharge 

and includes three categories of description: At the round has the nurses focus on the doctor's 

information to the patient, the nurses inform and teach patients at discharge, routines and structure at 

the discharge of patients describe nurses deficient. 

Conclusion: The study shows that nurses see their role in printing the call from the surgical ward as an 

information link between doctor and patient. To obtain educations in this area would be education in 

information be useful when communication is an important part of planning at discharge. Development 

of new procedures in the form of design of brochure to patients upon discharge is something that can 

be discussed and taken up on the ward unit as a complement to the verbal information. 

 

Keywords: Communication, phenomenographic study, patient information, surgical care 
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1. BAKGRUND 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska vården uppfylla vissa krav på god vård. Detta innefattar bland 

annat värna om patientens trygghet i dennes vård och behandling, en väl fungerande dialog mellan 

patient och vårdpersonal samt rätten till en anpassad individuell information om sitt hälsotillstånd och 

vilka metoder och undersökningar som finns (1). Sjuksköterskans ansvar är att informera patienten, 

informationen ska ges på ett respektfullt och lyhört sett och vara en dialog mellan sjuksköterska och 

patient. Informationen ska vara individanpassad och målinriktad så att patienten ska kunna behålla sin 

hälsa efter hemgång. Enligt regelverket (2) ska patientinformationen utföras med en god 

kommunikation mellan sjuksköterska och patient. Det betyder att sjuksköterskan ska bilda sig en 

uppfattning om patientens tidigare erfarenhet av vården, vilka förutsättningar och förmågor patienten 

har om sitt hälsotillstånd (2). 

 

I en undersökning där författaren undersökte hur sjuksköterskorna gav information och stöd till 

patienterna, visade resultatet att sjuksköterskor behöver vara lyhörda i informationen till patienterna. 

Det betyder att informationen ska individanpassas eftersom patienter behöver olika stöd och 

information (3). Kommunikationen måste få ta tid, förtydligas, fyllas på samt innehålla återkoppling 

till patienten så att den givna informationen blir förstådd (2). 

God omvårdnad är att sträva efter ett gemensamt förhållningssätt mellan sjuksköterska och patient. 

Respekt och lyhördhet inför patientens egna upplevelser av hälsa och ohälsa skapar en delaktighet för 

patientens vård och behandling (4).  

 

Sjuksköterskan fyller en viktig funktion med att informera och förbereda patienten inför utskrivning 

från vårdavdelningen. En avhandling som handlar om den växande dagkirurgins verksamhet visar att 

patienterna var missnöjda med informationen vid snabb hemgång. Resultatet visar att patienterna 

behöver en anpassad detaljerad information om operation och vid hemgång för att känna sig bättre 

förberedd och trygg i sin nya situation (5).  

 

1:1. Kirurgisk vård 

Målsättning för nationella vårdprogram i Sverige är att utveckla och skapa likvärdig vård för alla 

patienter (6). Arbetet består i att utveckla och uppdatera vårdprogram inom bland annat olika 

cancerdiagnoser. Inom kirurgisk vård är t.ex. diagnosen kolorektalcancer en sjukdom som kräver 

kirurgisk åtgärd och vård.  
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Psykosociala aspekter från vårdprogrammet (7) innefattar att patienterna ska vara välinformerade 

avseende sin sjukdom och behandling. Vid cancerbesked upplever många patienter en kris och behöver 

då stöd och kontinuerlig information, information bör även ges till anhöriga. En god hälsa och jämlik 

vård är målet för hälso- och sjukvården som gäller alla patienter (8). Den professionella sjuksköterskan 

kan med sin kunskap och färdigheter bidra med den omvårdnad som krävs för en säker och god 

omvårdnad till patienter (8).  

 

I en litteraturstudie (9) undersöktes hur patienten upplevde den kirurgiska behandlingen. För patienten 

är det en process som tar olika lång tid beroende på diagnos, behandling och omvårdnad. Kirurgisk 

sjukdom som kräver operation upplever många patienter en ängslan, oro och rädsla.  

Patienter kan uppleva stress då de inte har kontroll över situationen och resultatet i samband med 

sjukdom och operation. Patienter beskriver att upplevelsen av säker och omsorgsfull vård är viktigt, 

som att patienterna vill ses som individer (10). 

 

Kirurgisk vård för patienten innebär tre förlopp, preoperativt, intraoperativt och postoperativt förlopp. 

Enligt rekommendationer från World Health Organization (WHO) (11) ska vårdpersonalen se till att 

patienten får kontinuerlig information om ingreppet och även försäkra sig om att den givna 

informationen är förstådd av patienten. Rapporter (8) visar att patienter oftast är nöjda med den 

medicinska behandlingen än den information som givits.  Resultatet från en studie (12) visar att 

patienter upplever att den information de får ofta är otydlig eller otillräcklig. Det finns även resultat 

(13) som visar att önskemål från patienterna är information om själva händelseförloppet och eventuella 

komplikationer efter operationen.  

 

Dagkirurgisk vård där patienterna opereras och skrivs ut samma dag har ökat den senaste tiden.  Det är 

framför allt operationer som t.ex. laparoskopisk kolecystektomi och åtgärdande av bråck som är säkert 

att operera och skrivas ut samma dag. Hur den postoperativa återhämtningen fungerar för patienter vid 

utskrivning har studerats (14) och funnit att patienter upplever en otrygghet inför snabb hemgång. Det 

är framför allt en upplevelse om osäkerhet som innefattar en försämrad livskvalitet efter operationen. 

Det är hantering av sårvård och smärta som patienterna upplevde en otrygghet med i hemmet (14,15, 

16). Resultatet från studien (14) visar att en ökad kunskap behövs för att patienterna ska hantera sin 

nya situation i hemmet efter en operation. Den ökade kunskapen består i utvecklande av rutiner med 

hänsyn till patienternas egenvård gällande bland annat fysisk aktivitet och smärta (15,16).  

Antalet operationer förväntas att öka (17) och för att underlätta för patienter är det viktigt att det finns 

rutiner för detta som skapar en säker och trygg vård för patienter vid utskrivning.  
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1:2. Patientinformation 

I Svensk hälso- och sjukvård finns fortfarande tydliga brister avseende patientinformation. Slutsatser 

efter en utvärdering har lett till rekommendationer för förbättringar bland annat avseende 

patientinformation och patient delaktighet.  Förbättringarna består bland annat av att se till att 

lagstiftning följs avseende patienters möjlighet till delaktighet i vården samt involvera patienter i 

beslut som berör deras vård och behandling (18). 

 

Ett annat uppdrag som bedriver utveckling och kvalitetssäkring för patienter är att patientinformation 

ingår i Sveriges Kommuner och Landstings nationella kvalitetsregister. Målet är att samla in 

personuppgifter för att göra vården bättre och säker för alla patienter regionalt och nationellt (19). 

Enligt ICN:s etiska kod har sjuksköterskan ett grundläggande ansvar att ge god och säker vård. Detta 

innefattar även att ge en individanpassad information till patienter inför vård och behandling (20). 

Information, undervisning och ledarskap ingår som ett av tre områden som ingår i 

kompetensbeskrivning för sjuksköterskor. Enligt denna kompetens ingår att sjuksköterskan ska ge 

information med respekt, empati och lyhördhet till både patient och anhöriga. Sjuksköterska ska 

förmedla informationen till patienten så den ger stöd och delaktighet under vårdtiden. 

 

 Resultatet från en svensk studie (21) där delaktighet i vården undersöktes utifrån patientens perspektiv 

visar att ett aktivt deltagande ger en bättre livskvalité.  Informationen bör innefatta både skriftlig och 

muntlig information, informationen ska ges till patienten på det sätt som passar patientens behov och 

förmåga. Att få skriftlig information som tydliggör framtida planering är viktigt för patienters 

möjlighet till delaktighet i dennes vård och behandling enligt studien (21). Sjuksköterskan bör vara 

uppmärksam så att den givna informationen uppfattats av patienten, det kan vara viktigt att 

informationen upprepas kontinuerligt under vårdtiden (22).  

 

Patientinformation är kunskap som förmedlas av sjuksköterskan till patienten före, under och efter 

vårdtiden. Det är viktigt att informationen till patienten sker i dialog och vilket behov av information 

patienter behöver. Målet med patientinformation är att den ska vara betydelsefull för patienten i dennes 

vård och behandling. En god och kontinuerlig information ger en känsla av trygghet och delaktighet 

(23). Utifrån patienters perspektiv är att få kunskap och information en viktig del avseende delaktighet 

i dennes vård och behandling, kunskap betyder för patienter att göra de mindre beroende av vården 

(21). 
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Patienter som genomgår kirurgi har i samband med detta ett stort behov av information.  Studier visar 

att få information om själva ingreppet, behandlingen, eventuella smärtor och komplikationer, fysisk 

aktivitet med mera är viktigt (24). Att få information om tillståndet är meningsfullt upplever många 

patienter. Flera studier har visat att behovet av information gäller främst till att få information om 

symtom, prognos och framtidsutsikter (24,25,26). Det är dock en skillnad i informationsbehovet 

mellan akut och planerad operation. Patienter som opereras akut hinner inte förbereda sig i tid som 

därmed leder till en otrygghet och oro under vårdtiden.  

 

1:3. Kommunikation 

Ordet kommunikation betyder enligt Svenska akademins ordlista kontakt mellan människor och 

överföring av information (27). Ordet kommunikation kommer från det latinska ordet ”communicare” 

som betyder att personer gör något gemensamt eller att göra någon annan delaktig. Det kan också 

betyda att ha en förbindelse med en person. Stödjande kommunikation till t.ex. patienter varierar från 

varje situation. En viktig sak för sjuksköterskan är att kunna se patientens behov så att vederbörande 

känner att kommunikationen är meningsfull. En bra kommunikation är ett verktyg för sjuksköterskan 

att kunna förstå patientens särskilda behov och på så sätt leda till en bättre vård (28). 

 

I en studie (29) beskriver författaren att kommunikation är ett viktigt verktyg som behövs för att det 

ska bli ett bra samarbete mellan sjuksköterskan och patienten. De inblandade har ett ansvar att se till 

att kommunikationen hålls igång. Sjuksköterskan och patienten behöver vara närvarande i 

kommunikationen genom att lyssna aktivt och ge respons på det motparten säger i kommunikationen.  

 

I en studie av Wiman och Ekblad (30) undersöktes den verbala och icke verbala kommunikationen. 

Det visade sig att om den verbala kommunikationen och den icke verbala brister hos sjuksköterskan. 

Kan det uppfattas av patienterna att sjuksköterskan saknar känslor och inte bryr sig om den de 

kommunicerar med.  

 

I en annan studie (31) undersöktes vad som var ett hinder vid kommunikation mellan sjuksköterskan 

och patienten, där identifierades flera hinder för en bra kommunikation. Några orsaker var att 

sjuksköterskan hade dålig kompetens, utbildning och svårigheter att prata om sjukdomen med 

patienten.   
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1:4. Utbildning och patientundervisning 

I Hälso- och sjukvårdslagen består sjuksköterskan kompetens av följande områden; utveckling, 

utbildning och forskning. För att kunna införskaffa sig kunskap krävs det utbildning (1).  

En viktig del i sjuksköterskans arbete är de pedagogiska handlingar som utförs och 

patientundervisning kan vara en del i det pedagogiska arbetet. En del av undervisningen till patienter 

och anhöriga är planerad medan det finns den som är oplanerad och uppstår spontant vid behov från 

patienter eller anhöriga.  Den humanistiska traditionens mål i patientundervisningen är självkännedom, 

det anses vara viktigt för att utveckla patienters egenvård och ansvarstagande (32).  

 

I en studie från USA (33) undersökte de hur sjuksköterskan undervisade patienten, det framkom att 

cirka fem minuter gick till patientundervisning under dagen. Det som var ett hinder i 

patientundervisningen var dålig utbildning, lite tid, bristande kommunikation även att det inte fanns 

bra riktlinjer. Det som underlättade undervisningen till patienterna var när rutinerna fanns 

lättillgängliga, tydliga och att den fanns med i arbetsbeskrivningen. Det var även viktigt att 

sjuksköterskan kände ett ansvar att utföra patientundervisningen.  

 

1:5. Teoretiskt ramverk 

15.1 Känslan av sammanhang (KASAM) 

Antonovsky beskriver i sin teori KASAM (känslan av sammanhang) för att kunna känna ett 

sammanhang bör situationen vara begriplig för patienter. En anpassad information till patienten kan 

göra att denne upplever en känsla av sammanhang, begriplighet och hanterbarhet i sin nya situation 

inför hemgång (34).  

 

Antonovsky beskriver i en studie (35) att de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet kan mätas var och en för sig. Antonovsky anser att KASAM mäts bäst när det mäts 

som ett enhälligt mått. Skalan är utformad för att mäta på ett meningsfullt sätt i olika grupper som till 

exempel kön, klass och olika kulturer. Antonovsky menar att faktorer som är grunden i alla kulturer är 

en effektiv coping med stressorer. Antonovsky tror inte att de olika grupperna kommer att ha lika 

värden av KASAM. I en litteraturstudie (36). där de granskade vetenskapliga artiklar och 

doktorsavhandlingar där blev resultatet att ett starkt KASAM hos de olika grupperna innebar en bättre 

mental hälsa oavsett vilken samhällsgrupp de tillhörde.  
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I en studie från Kina där de undersökte patienters känsla för sammanhang efter sjukdom. Forskarna 

kom fram till att de patienter som hade en hög känsla av sammanhang hade troligtvis en bättre 

förutsättning att hantera sin situation inför hemgång (37).  

 

1.5.2 Fawcett teoretiska grund 

Fawcett beskriver att människan kan vara en del av en familj, kultur eller samhälle där människan kan 

identifiera sig. Miljön har ett samband med det kulturella, sociala, politiska och ekonomiska 

förhållande som kan påverka människans hälsa. Sjuksköterskan kunskapsområde består av fyra 

begrepp och relationen mellan dem. Dessa begrepp är person, hälsa och välbefinnande, miljö och 

omvårdnad. De omvårdnadshandlingar som sjuksköterskan utför kan beskrivas som en process som 

sker mellan sjuksköterskan och patienten och den innehåller bedömning, diagnos, planering, 

genomförande och utvärdering av vården (38).   

 

1.5.3 Travelbes teori 

I Travelbees teori är ett viktigt begrepp kommunikation för att detta ska kunna upprätthållas måste 

sjuksköterskan sätta patienten i centrum för att kunna kommunicera med vederbörande. 

Enligt Travelbees omvårdnadsmetoder beskriver hon att det finns två arbetssätt i vården av patienten. 

Den första beskrivs som att sjuksköterskan använder sig själv som ett verktyg och skapar en 

kommunikation för att det ska bli en kontakt mellan sjuksköterskan och patienten. Den andra metoden 

är att arbeta professionellt där sjuksköterskan ser vilket behov patienten har och planerar efter detta. 

Travelbee beskriver att kommunikation mellan sjuksköterska och patienten är det som troligtvis leder 

till att patienten kan bearbeta sin sjukdom och smärta (39).  

 

1:6. Problemformulering 

Inom den kirurgiska omvårdnaden idag är det hög arbetsbelastning och korta vårdtider (40) . Därmed 

begränsas tillfällen för sjuksköterskor att ge den individuella anpassade informationen patienten har 

rätt till. Forskningsresultat och nationella kvalitetsutvärderingar visar också att patienter efterfrågar 

förbättrad information i vården (41). Resultatet från en studie visar att sjuksköterskor hade fokus på att 

ge patienter information om vårdtiden. På detta vis gavs patienterna möjlighet att vara delaktiga i sin 

vård.(42) Sjuksköterskan har en viktig roll i att förmedla information och göra patienten delaktig i sin 

vård. Det ingår i sjuksköterskans kompetensområde att ge anpassad individuell information till 

patienter under hela vårdtiden. Samtalen skall innehålla en dialog utifrån patientens behov och 

förutsättningar (43).  
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Men hur ser sjuksköterskan på denna del av sitt arbete? Att få fördjupad kunskap hur sjuksköterskor på 

en kirurgisk vårdavdelning uppfattar sin roll i utskrivningssamtalet kan vägleda oss i planering av 

utbildningsinsatser för sjuksköterskor inom detta område.   

 

1:7. Syfte 

Syftet är att beskriva vad sjuksköterskor uppfattar och fokuserar på i information till patienter vid 

utskrivning från kirurgisk vårdavdelning. 

 

2. METOD 

 

2:1. Design 

Kvalitativ deskriptiv design med fenomenografisk ansats (44).  

 

2:2. Fenomengrafisk studie  

Vid forskningen inriktas det att fokusera på ett speciellt fenomen och det som ska undersökas. I 

fenomenografin skiljer man på första och andra ordningens perspektiv. Den första ordningens 

perspektiv inriktas på fenomenet som beskrivs som fakta hur något är och kan observeras. Andra 

ordningens perspektiv försöker beskriva hur personer upplever fenomenet eller förstår, den försöker 

inte ta fram om det är sant eller falskt. Den andra ordningens perspektiv beskriver vad fenomenografin 

handlar om (45) . Fenomenografiska forskningsresultat kan vara behjälpligt i planering av 

utbildningsinsatser för sjuksköterskor inom området patientinformation och undervisning i 

utskrivningssamtal av patienter. Fenomenografi är en forskningsansats som bygger på att forskaren 

försöker beskriva uppfattningar om ett speciellt fenomen de vill undersöka. Den försöker finna vad de 

mänskliga faktorer är i uppfattningar och olika erfarenheter, för att se tydligare fenomenet som ska 

undersökas (44,45). Den som intervjuar försöker få informanten att reflektera över sina erfarenheter 

och ställer frågor som ska få informanten att beskriva sina erfarenheter. Det som kan beskrivas i 

fenomenet är det som upplevs och hur de upplevs på olika sätt och på så sätt kan det redovisas i 

olikheter och likheter. De beskrivs i kategorier och hur det upplevs och ses inte som individuella 

egenskaper. Fenomenografin väljs för att se likheterna i fenomenet som finns i gruppen. Informanterna 

får frågor att reflektera över och beskriva med egna ord, hur de verkligen gör i en viss situation, en 

arbetsuppgift. Fenomenet i detta fall handlar det om ett utskrivningssamtal (45). 
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2:3. Urval 

Urvalsprocessen genomfördes med ett strategiskt urval av informanterna. Detta urval för att få en 

spridning och variation när det gäller kön, ålder och arbetslivserfarenhet (41). Nio informanter 

inkluderas i ett strategiskt urval för att öka variationen på datainsamlingen. Avdelningscheferna på de 

aktuella vårdavdelningarna på de två sjukhusen valde ut fyra informanter var, en avdelningschef valde 

ut en reserv så att det sammanlagt blev nio. Denna informant inkluderades för att det behövdes mera 

material till studien. Detta urval utfördes för att få fram variationer i beskrivningarna vid 

utskrivningssamtal av patienter från en kirurgisk vårdavdelning. Det blev ingen spridning i kön endast 

kvinnor intervjuades och åldern varierade mellan 34-60 år. Anställningsåren var spridningen 3-37 år 

och det var två sjuksköterskor som hade någon form av specialistutbildning. 

Den ena kirurgiska vårdavdelningen är en allmänkirurgisk avdelning med 30 vårdplatser. Den andra en 

kirurgisk vårdavdelning med 23 vårdplatser med övre kirurgi. 

 

2:4. Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen utfördes med intervjuer, det är den vanligaste datainsamlingsmetoden inom 

fenomenografin (46). Intervjuerna planerades och utformades för att sjuksköterskorna skulle kunna 

beskriva sina erfarenheter de har vid utskrivning av patienter. Vid en fenomenografisk studie 

intervjuas vanligtvis ett antal personer och intervjuerna läses och skrivs ut för att sedan analyseras. 

Den fenomenografiska studien försöker sätta in kategorierna i individuella sammanhang för att kunna 

undersökas detta beskrivs det i fenomenografin som utfallsrum, det blir en ram av innehåll och struktur 

i studien. Detta för att hitta olika synsätt på fenomenet och att se hur uppfattningarna har ett 

sammanhang.  (45). 

 

Frågorna utformades för att bli öppna i en semistruktuerad intervju. I en semistruktuerad intervju kan 

en intervjuguide framställas med öppna frågor som ställs till alla informanter. Frågorna har öppna 

svarsmöjligheter men de behöver inte ställas i samma ordning utan kan anpassas till intervjusituationen 

Det kan ställas utforskande frågor för att intervjuaren ska kunna utveckla frågorna som ställs (45). 

 

Tabellen med intervjufrågorna har framställts av författarna för att kunna utforma intervjufrågor till 

informanterna som är relevanta utifrån syftet i studien, se tabell 1. Intervjuerna inleddes med att 

informanten fick information om att hon kunde avbryta sitt deltagande och att det var frivilligt. 

Intervjuaren presenterade syfte och bakgrund till studien. Till informanterna ställdes även frågor om 

ålder, utbildning och anställningsår. Informanten upplystes om att materialet i intervjun behandlades 

konfidentiellt och intervjumaterialet avidentifierades. 
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Tabell 1 intervjufrågor 

Utforskande frågor Stödfrågor 

1. Kan du berätta för mig hur utskrivningen av 

patienter går till på din avdelning? 

Finns det rutiner på avdelningen inför utskrivning 

av patienter? 

 

2. Kan du beskriva ett utskrivningssamtal med en 

patient som var bra? 

 

Vad var det som gjorde att du var nöjd? 

 

 

3. Kan du beskriva ett utskrivningssamtal med en 

patient som inte kändes bra? 

 

Vad var det som gjorde att du inte blev nöjd? 

4. Hur planerar du dina utskrivningssamtal med 

patienterna? 

Kan du berätta mer om det och ge ett exempel? 

5. Finns det något mera du vill säga när det gäller 

utskrivningssamtal från en kirurgisk avdelning? 

 

 

 

2:5. Tillvägagångsätt 

Verksamhetschefen på de kirurgiska klinikerna på de aktuella sjukhusen informerades om studiens 

syfte och studien godkändes muntligen att genomföras till författarna. Kontakt togs med 

vårdenhetscheferna på de aktuella vårdavdelningarna och de godkände intervjuerna muntligen till 

författarna av studien. Vårdenhetscheferna tillfrågades att välja ut de sjuksköterskor som intervjuades, 

vilket de var positiva till, fyra från varje avdelning och en reserv. Kriterierna var att sjuksköterskorna 

som valdes ut hade jobbat mer än ett år inom yrket och att det finns en variation i anställningsår, ålder, 

kön och utbildning av de som valdes ut att medverka i studien. Ingen sjuksköterska tackade nej till att 

medverka i studien. Det tillfrågades en reserv vid första urvalet och den personen inkluderades i 

studien så att det blev nio informanter i datainsamlingen.  

 

Intervjuerna genomfördes i ett samtalsrum på de aktuella vårdavdelningarna. Intervjuerna utfördes av 

båda författarna som turades om att utföra intervjuerna. Två testintervjuer genomfördes för att 

författarna behövde testa intervjufrågorna och bli bekväm i situationen som intervjuare. Författarna 

fick då en uppfattning om planerad tid var relevant för intervjuerna. Vid testintervjuerna framkom det 

att intervjuerna blev lite korta. Intervjutekniken utvecklades efter att författarna diskuterat och gett 

feedback till varandra. Ytterligare en informant inkluderades för att få mer material till 

datainsamlingen. Båda författarna var med vid intervjuerna för att kvalitetssäkra och få en mera 
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övergripande bild av intervjun. Författarna turades även om att utföra intervjuerna. Texterna lästes 

igenom av båda författarna. Texten diskuterades gemensamt för att kunna se vilka uppfattningar och 

vad sjuksköterskorna fokuserade på vid utskrivningssamtal med patienterna. Detta för att minska 

risken för egna tolkningar och missförstånd. Informationsbrev, se bilaga 1, skickades ut angående 

studien till vårdenhetscheferna och inbjudan till sjuksköterskorna som valdes ut om deltagande i 

studien. Det framgick i informationsbrevet att deltagandet var frivilligt och att de kunde när som helst 

avbryta intervjun utan att motivera orsak.  

 

2:6. Analysmetod 

Fenomenografi fokuserar på hur människor uppfattar ett fenomen samt beskriver variationen hur ett 

fenomen uppfattas av en grupp individer (45). Intervjuaren måste bortse från sina egna erfarenheter av 

fenomenet och endast beskriva intervjupersonens beskrivning av fenomenet. Studien har en induktiv 

utgångspunkt och kan därmed vara vägledande och hypotesgenerande för fortsatta studier (47).   

 

Larsson & Holmström beskriver att det är viktigt att fokusera på de erfarenheter personen har som 

intervjuas (48).  

Intervjuerna spelades in och skrevs därefter ut ordagrant, en transkribering gjordes av de genomförda 

intervjuerna. Analysen genomfördes efter att alla intervjuerna av de nio informanterna var utförda. 

Analysen av materialet utfördes utifrån litteraturen (45) i fem steg. 

1. Författarna läste hela texten.  

2. Texterna lästes igen och markerade de avsnitt där sjuksköterskorna berättade om sina 

erfarenheter av utskrivningssamtal med patienter. 

3.  De markerade avsnitten i texterna lästes igen för att se vad sjuksköterskorna fokuserar på i 

utskrivningssamtalet och hur sjuksköterskan beskriver sitt sätt att se på fenomenet. 

Anteckningar utfördes med några få meningar med en sammanfattning hur sjuksköterskorna 

beskrev fenomenet.  

4. I detta steg skapades beskrivningskategorierna – dessa är en beskrivning av gruppens sätt att 

förstå fenomenet.  

5. Det sista steget, enligt Holmström och Larsson (48), innebär att göra en analys av hur 

kategorierna förhåller sig till varandra hierarkiskt. Inom ramen för detta examensarbete 

diskuterades endast en möjlig hierarki endast att diskuteras i resultatdiskussionen. 

 

Redovisning av hur analysen utförts visas i tabell 2. 
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Tabell 2. 

 

 

 

 

2:7. Etiska övervägande 

De forskningsetiska principerna består av fyra huvudkrav; information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande (49). I enlighet med de etiska riktlinjerna insamlades materialet från intervjuerna med 

tillstånd från verksamhetschefen för de kirurgiska klinikerna. Sjuksköterskorna fick information om att 

deltagandet i studien är frivilligt och att de när som helst kunde avsluta sitt deltagande utan att uppge 

orsak, se bilaga1 informationsbrev. Intervjumaterialet och resultatet hanterades och förvarades på ett 

            Citat Sjuksköterskornas 

uppfattning och 

fokusering.  

Beskrivningskategori 

”läkarna har ju aldrig 

numera enskilda samtal 

som de hade förr.. då fick 

ju patienterna följa med 

ut på samtal utan nu är 

det mer bara på ronden 

hej då och så.. nu är vi ju 

med på ronden så att vi 

kan tolka så att säga..” 

 

Sjuksköterskorna fokuserar 

på vad läkaren informerar 

till patienten, läkaren och 

sjuksköterskan går 

tillsammans och informerar 

patienten. 

På ronden har sjuksköterskan fokus på 

läkarens information till patienten. 

”ja ock sen såret såna 

saker sårvård kanske har 

dränage som ska spolas 

kanske ska spola själva.. 

då får man undervisa 

och så också.. och 

kanske katetrar och så 

man ska undervisa som 

de inte har haft tidigare 

såna saker också..ja 

sondmat kan det vara 

ibland kanske sondmata 

sig själv, om de har fått 

en peg så kan de 

handspruta…                                                                                                                                                                            

Sjuksköterskorna 

planerar för 

patienternas utskrivning 

och tänker på 

patientens behov av 

hjälp och uppföljning. 

De informerar om 

borttagande av stygn, 

förbandbyte, ordnar 

även med återbesök, 

sjukintyg och recept så 

att det finns vid 

utskrivningen av 

patienten. Undervisar 

patienten och instruerar 

patienten i spolning och 

skötsel av drän och att 

ta subkutana 

injektioner. 

Sjuksköterskorna informerar och 

undervisar patienterna vid utskrivning. 

” att det blir mera 

strukturerat att det blir 

inskrivet i rutiner att det 

ska vara nä men att det 

ingår i vården lika som 

en inskrivning ska det 

vara en utskrivning det 

tycker jag är självklart” 

                             

Behov av standardiserade 

rutiner vore önskvärt och en 

tillgång i sjuksköterskornas 

arbete vid utskrivning. 

Specifik och samlad 

information till alla 

diagnosgrupper. 

Rutiner och struktur vid utskrivning av 

patienter beskriver sjuksköterskorna 

som bristfälligt 
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säkert sätt samt förvarades inlåst hos en av vårdenhetscheferna och materialet raderades så fort 

materialet var utskrivet. Allt behandlades konfidentiellt, det vill säga att deltagarnas identitet inte 

lämnas ut till läsaren.  Författarna till kommande studie arbetar för närvarande på en av de kirurgiska 

vårdavdelningar som ingick i studien. En personlig relation till deltagarna strävades efter att undvikas. 

Intervjusituationen ska göras bekväm och hanterlig för deltagarna genom att författarna intog en roll 

som forskare och inte som kollegor. Studiens resultat kommer att skickas till verksamhetscheferna på 

de kirurgiska klinikerna. 

 

3. RESULTAT 

Vid analys av intervjumaterialet identifierades följande tre beskrivningskategorier som sjuksköterskan 

uppfattade och fokuserade på vid utskrivning av patienter från en kirurgisk vårdavdelning. Resultat av 

dessa beskrivningskategorier redovisas i tabell 3 och löpande text med citat för att läsaren ska få en 

överblick och förståelse av resultatet. 

 

                              Tabell 3. 

Kategorier 

A. På ronden har sjuksköterskorna fokus på 

läkarens information till patienten. 

 

B. Sjuksköterskorna informerar och undervisar 

patienterna vid utskrivning. 

C. Vid utskrivning av patienter uppfattar 

sjuksköterskorna att det saknas rutiner och 

struktur. 

 

 

 

3:1. KATEGORI A.  

På ronden har sjuksköterskorna fokus på läkarens information till patienten 

 

Sjuksköterskorna fokuserar på vad läkaren informerar till patienten, läkaren och sjuksköterskan går 

tillsammans och informerar patienten. Sjuksköterskorna beskriver att det är viktigt att få vara och 

lyssna till samtalet som läkaren har med patienten. På ronden diskuteras patientens utskrivning först 

mellan sjuksköterska och läkare. Information förmedlas sedan till patienten, oftast vid sängen inne på 

patientsalen. ”jag tycker framför allt att det är vi sköterskor som har hand om patienten kan få vara 
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med när läkarna pratar med dom och informerar så att man vet vad som är sagt å att man så att vi kan 

ge samma information ehh så att annars kan det bli väldigt tvetydigt…” ”Ja men när jag är inne hos 

patienten då när vid ronden då försöker jag skriva upp så att jag ska komma ihåg den informationen 

som jag tycker patienten behöver ha med sig behöver veta kanske vad dom har gjort öhh… om det är 

något återbesök och om det är suturer som ska tas eller om det är några restriktioner såna saker”  

Sjuksköterskorna uppfattar sig på att vara en länk mellan läkare och patient, de berättar att 

informationen från läkargruppen ofta är dålig och kortfattad.  Att vara en länk menar sjuksköterskorna 

är att vara med och lyssna på ronden. På ronden tas beslut om utskrivning, ofta snabba beslut. 

Sjuksköterskorna upplever det viktigt att vara med på ronden, höra vad som sägs för att sedan kunna 

fullfölja planeringen. Sjuksköterskan fokuserar på den information som läkaren ger till patienten. 

Sjuksköterskorna går sedan tillbaka till patienten för att kontrollera att det som sagts förstås och om 

behov om förtydligande behövs. Sjuksköterskorna beskriver också att det finns brister i läkarnas 

rutiner vid utskrivningen som gör att sjuksköterskan får ta ett större ansvar.    ”ja jag skulle vilja att 

läkarna var lite mera involverad alltså i patienten…… dom är in till patienten och säger.. du får gå 

hem sen säger de inget mer till patienten istället för att kanske säga att de får gå hem och sen kan de 

komma tillbaka och fundera på om de har några frågor och så kommer de tillbaka och har ett 

utskrivningssamtal som förr i världen eller att de får information ett informationsblad till exempel ….. 

Sjuksköterskorna försöker ta sig tid med att informera patienten trots hög arbetsbelastning och snabba 

vårdförlopp. Sjuksköterskorna beskriver en känsla av stress att skicka hem patienter fort då nya 

patienter väntas hela tiden. Sjuksköterskorna fokuserar efter ronden hos patienten att gå tillbaka, 

informerar patienten om att återkomma. Patienterna får då en tid själva över att reflektera över 

informationen innan sjuksköterskan kommer tillbaka. ”Vi har inget formellt utskrivningssamtal utan 

det är de att vi går in till patienten å går tillbaka å frågar om de har förstått den information de har 

fått av läkaren…” En sjuksköterska beskriver att en del patienter upplever att de inte hinner fråga 

därför fokuserar sjuksköterskorna på att vara med och lyssna på den information som ges. ”jaa.. det går 

så fort.. det gick så fort.. vågade inte fråga var rädd att störa för läkaren verkade stressad”. 

Sjuksköterskorna förklarar och lyssnar på patientens frågor och funderingar inför hemgång. Frågor 

som sjuksköterskorna beskriver handlar oftast om att sjuksköterskan får bekräfta det som läkaren 

informerat om på ronden och även ibland förtydliga informationen. En sjuksköterska beskriver hur en 

fråga kan lyda ” ja… de frågar om vart ska jag vända mig, vad sa doktorn? Vad ska jag göra.. vad sa 

han.. skulle jag komma tillbaka på återbesök eller vad skulle hända sen.. vad händer liksom.. 

uppföljningen.. de har ju de de ofta har frågor om”                                                                
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3.2. KATEGORI B.  

Sjuksköterskorna informerar och undervisar patienterna vid utskrivning.                    

Sjuksköterskorna beskriver att de försöker skaffa sig en helhetsbild av patienten samt enskilda behov 

inför hemgång. De har fokus på att göra patienten delaktig och förberedd avseende egenvård; kost, 

motion och aktivitet detta för att patienten ska känna sig trygg inför hemgång.  ”Man får… ja man 

lyssnar på patienten vad de säger å det gör ju ja man får vända på det dom säger och ja men du har 

klarat det här på avdelningen vad är det som gör att du inte skulle klara av det hemma då du är i din 

egen miljö du har din egen mat som du kan äta som du själv tycker om det är inte en matbricka som 

kommer upp som bestämmer vad du ska äta å man får vända på allting sådär liksom och försöka att få 

dom att inse att dom faktiskt kan hemma också …”       

Sjuksköterskorna planerar för patienternas utskrivning och tänker på patientens behov av hjälp och 

uppföljning. De informerar om borttagande av stygn, förbandsbyte, ordnar även med återbesök, 

sjukintyg och recept så att det finns vid utskrivningen av patienten. Undervisar patienten och instruerar 

patienten i spolning och skötsel av drän och att kunna ge sig själv subkutana injektioner.  En 

sjuksköterska berättar om hur hon brukar undervisa patienten innan hemgång ”ja ock sen såret såna 

saker sårvård kanske har dränage som ska spolas kanske ska spola själva... då får man undervisa och 

så också.. och kanske katetrar och så man ska undervisa som de inte har haft tidigare såna saker 

också...ja sondmat kan det vara ibland kanske sondmata sig själv, om de har fått en peg så kan de 

handspruta…        

 

Det upplevs även av sjuksköterskan att kommunikationen mellan läkare och sjuksköterska inte alltid 

fungerar bra. Det är viktigt att kommunikationen är bra mellan läkaren och sjuksköterskan för att 

patienterna ska få rätt information innan utskrivningen från vårdavdelningen. Sjuksköterskan beskriver 

detta i citatet ”så att jag fick ju ta med så att jag fick ju vara budbärare då.. å det är ju vi .. det är ju 

vårat jobb.. så det är ju inte konstigt men jag tyckte synd om patienten.. för det kändes ju som att han 

fick det slängt i knäet och så gick de bara där ifrån.. å så fick jag i mitt knä att ta hand om han och jag 

visste ju lika lite som han för jag hade inte varit med i samtalet så jag visste inte vad läkaren hade sagt 

egentligen… för den informationen jag fick var ju lika bristfällig som patienten fick”  

Förutsättning för en väl fungerande information till patienterna är att läkare och sjuksköterska har en 

bra kommunikation. En kommunikation som innebär en gemensam planering för patienten inför 

utskrivning för att undvika missförstånd.  
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3:3. KATEGORI C. 

Vid utskrivning av patienter uppfattar sjuksköterskorna att det saknas rutiner och struktur. 

Sjuksköterskorna beskriver att ”riktiga” utskrivningssamtal inte existerar. Detta på grund av att det inte 

finns några skrivna rutiner för hur utskrivningssamtalen ska utföras med patienterna innan hemgång. 

De berättar att det inte finns några formella utskrivningssamtal utan att de brukar gå tillbaka till 

patienterna och fråga om de förstått den informationen de fått och ibland erbjuda patienterna en 

omvårdnadsepikris om vårdtillfället.  En sjuksköterska beskriver ”Vi har inget formellt 

utskrivningssamtal utan det är de att vi går in till patienten å går tillbaka å frågar om de har förstått 

den information de har fått av läkaren och sen får den omvårdnadsepikris också” En annan 

sjuksköterska beskriver ”…liksom vi har ju inte regelrätta utskrivningssamtal känns det som utan det 

går ju lite löpande på nåt vis….”    

 

Sjuksköterskan uppfattar att när det saknas rutiner och struktur vid utskrivning ökar risken att något 

viktigt missas att utföras eller informeras om. ” ja men är ju lätt att det glöms nåt led.. så är det ju.. å 

speciellt när det är gamla det är ju lite mer när de går hem.. å då kan det ju just med information för 

de har svårare att ta till sig information så det är ju bra om de får skriftligt med sig också om de har 

någon anhörig hemma eller så där som kan läsa å.. vad vi har gjort.. å vad som är sagt å så..”  

 

Sjuksköterskorna beskriver att behov av standardiserade rutiner vore önskvärt och vore en tillgång vid 

arbetet vid utskrivning. Skriftlig patientinformation om de vanligaste förekommande diagnoser där 

diagnos, operation, behandling och tips på egenvård finns beskrivna. Det vore ett bra komplement till 

den muntliga informationen som ges. I förekommande studie beskriver en del sjuksköterskor att det 

finns skriftliga informationsblad till vissa diagnosgrupper men glöms bort att delas ut ibland…”att det 

blir mera strukturerat i rutiner att det ska vara nä men att det ingår i vården lika som en inskrivning 

ska det vara en utskrivning det tycker jag är självklart” 

 

Muntlig och skriftlig information uppfattar sjuksköterskan att de uppskattas av både patienter och 

anhöriga. Patienterna får en samlad bild av sitt vårdtillfälle, många sjuksköterskor använder och 

beskriver omvårdnadsepikrisen som ett bra redskap för skriftlig information vid utskrivning. ..”men 

patienterna brukar tycka att det är bra…”.. ja dom ser ju vad som är gjort och hänt å så. Och så kan 

det ju stå om det är någon planering.. och så om de ska ta suturer eller så.. det är ju bra de får ju in så 

mycket ändå så då kanske de glömmer”                                                                                                                                                                                
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4. DISKUSSION 

 

4.1 Resultatdiskussionen 

Resultatet visar vad sjuksköterskor uppfattar och fokuserar på i information till patienter vid 

utskrivning och omfattar tre beskrivningskategorier: På ronden har sjuksköterskorna fokus på läkarens 

information till patienten, sjuksköterskorna informerar och undervisar patienter vid utskrivning samt 

rutiner och struktur vid utskrivning av patienter beskriver sjuksköterskorna som bristfälligt.  

Resultatet visar på att sjuksköterskorna fokuserar på att vid utskrivning från en kirurgisk 

vårdavdelning ska patienten vara väl informerad och trygg inför hemgång.  

 

På ronden har sjuksköterskorna fokus på läkarens information till patienten 

Att sjuksköterskorna har fokus på läkarens information till patienten inför utskrivning handlar om att 

vara med och lyssna och få ta del av samma information som patienten. Sjuksköterskorna beskriver att 

vara med när läkaren informerar syftar till att kunna återge till patienten i efterhand.  Sjuksköterskorna 

går tillbaka till patienten efter ronden för att försäkra sig om att given information förståtts eller om 

den behöver kompletteras. Resultatet från studien (42) framkom det i en av de fyra 

beskrivningskategorierna att sjuksköterskorna anser sig vara en länk mellan läkare och patient. Det 

beskrivs i den kategorin att sjuksköterskorna koncentrerar sig på att informera och förbereda patienten 

under vårdtiden.  Detta resultat stämmer överens med föreliggande studie då sjuksköterskorna också 

har fokus under vårdtiden på att förmedla och förtydliga information till patienten.  En möjlig 

hierarkisk struktur mellan beskrivningskategorierna A och B kan diskuteras i likhet med en studie (42). 

Att sjuksköterskan fokuserar främst på informationen från läkaren till patienten, detta för att sedan 

kunna återkoppla till patenten för att försäkra sig om att patienten förstått det som sagts. B informerar 

olika åtgärder som patienten ska kunna utföra efter utskrivningen. Här ser sjuksköterskan patientens 

behov av information för att kunna utföra detta. Patienten som får vård av sjuksköterska i kategori B 

antas känna sig tryggare inför hemgång än patienten i kategori A. Detta på grund av att sjuksköterskan 

ser patientens specifika behov som en enskild individ.   

 

Enligt kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (22) så stämmer resultatet med vad som beskrivs 

avseende sjuksköterskans uppmärksamhet att se till att patienten förstått given information samt att 

den bör upprepas kontinuerligt. Trots detta så visar både rapporter (8) och resultatet från en studie (12) 

att patienter upplever den information de får som otydlig eller otillräcklig. Det framkom även i 

resultatet från studie (12) att patienterna upplevde en försämrad information när de kom till 
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avdelningen. Det kan ju bero på en avdelning har en sjuksköterska ansvar för flera patienter samtidigt 

och det kan vara en orsak till att patienter upplever en försämrad information jämfört med 

uppvakningsavdelningen. Patienterna i denna studie önskade även att de skulle bli mer eller oftare 

tillfrågade om de har några frågor och funderingar. Detta resultat stämmer inte överens med 

föreliggande studie där sjuksköterskorna har fokus på att gå tillbaka till patienten för att fråga patienten 

om det finns behov för ytterligare information. I föreliggande studie handlar det om information vid 

utskrivningen och där har sjuksköterskan fokus på att tillfråga patienterna inför hemgång. Patienterna 

behöver dock information kontinuerligt under hela vårdtiden och inte enbart vid utskrivning.  

 

I föreliggande studie berättar sjuksköterskorna att läkarkåren har sällan enskilda samtal med 

patienterna utan det brukar oftast bli korta snabba besök under ronden där läkaren informerar patienten 

på salen. Detta stämmer överens i en avhandling som studerade operation och utskrivning samma dag, 

snabb hemgång, där det framkom att patienterna var missnöjda med den information de fick när de 

blev utskrivna samma dag (5).  Hur ska sjukvården komma till rätta med detta problem? Antalet 

operationer förväntas öka och vårdtiderna förkortas men patienterna har fortfarande rätt till en 

anpassad information för att känna sig trygg inför hemgång. Här kan dock specialistsjuksköterskan 

inom kirurgisk vård göra en skillnad och insats. Specialistsjuksköterskan inom kirurgisk vård har den 

kompetens som krävs för att se patientens omvårdnadsbehov vid specifika sjukdomstillstånd. För att 

utveckla kvalitén i vården som ger ett ökat värde för patienterna behövs professionell kunskap som 

t.ex. förbättringskunskap. Förbättringskunskap innefattar bland annat förbättring av rutiner i 

omvårdnaden av patienter. Enligt Socialstyrelsen (8) innefattar bland annat god vård för patienter att 

den omvårdnad som ges ska vara säker samt kunskapsbaserad.  Förbättringskunskapen kan leda till en 

trygg och välinformerad patient vid utskrivning från kirurgisk vårdavdelning.  

 

Sjuksköterskorna beskriver att ett formellt utskrivningssamtal inte finns utan de beskriver att de går in 

till patienten och går sen tillbaka och frågar om patienten har förstått den information de fått av 

läkaren. I en studie (24) visar resultatet att patienter vill ha och behöver information om själva 

ingreppet, behandlingen med mera vid utskrivning.  En del av resultatet visar att patienterna önskar 

mer information om förväntade symtom om deras diagnos. Informationen om förväntade symtom gör 

patienterna förberedda och ingår i återhämtningsprocessen. Om patienterna blir informerade om 

förväntade symtom eller vad som förväntas för en snabbare återhämtning görs patienterna delaktiga i 

behandlingen. Sjuksköterskorna beskriver att de försöker i den mån de hinner informera patienterna så 

gott det går för att patienterna ska bli nöjda innan hemgång. Det är ju en fördel att som sjuksköterska 

fokusera på rätt information till patienterna.  Informationen vid utskrivningen skulle underlätta om att 
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sjuksköterskorna får kunskap om vilken information patienten önskar mest av, vilka behov och 

förväntningar de har.  Det framgår att patienterna önskar information om själva händelseförloppet och 

eventuella komplikationer efter operationen utifrån resultatet från en studie (13).  I sammanfattningen 

framgår vikten av att lyssna in och ta reda på vilka behov patienten och även vad anhöriga behöver 

under vårdtiden. Specialistsjuksköterskan inom kirurgisk vård kan här underlätta för vårdpersonal 

genom att söka evidens om vilka behov och förväntningar patienter har under vårdtiden. 

 

Sjuksköterskorna informerar och undervisar patienterna vid utskrivning.  

I mötet med patienten vid utskrivning beskriver sjuksköterskorna ofta en stress, tidsbrist och en 

otillräcklighet. Inom kirurgisk vård idag är det hög arbetsbelastning och snabba vårdförlopp och 

sjuksköterskorna försöker i den mån de hinner informera och förbereda patienterna inför hemgång. De 

upplever att de hela tiden är på språng till nästa patient. Sjuksköterskorna berättar att det vore önskvärt 

att tid fanns avsatt för kunna sitta ner hos varje patient i lugn och ro och informera, svara på frågor så 

patienterna känner trygga och välinformerade vid utskrivning. Fokus ligger på att försöka ta sig tid att 

informera patienterna och därefter ta hand om det praktiska runt omkring patienten som avveckling av 

infarter, beställa transport hem och ordna med återbesök.  Resultatet från en studie (21,22) visar att 

patienterna behöver individuell anpassad och återkommande information under vårdtiden. Det betyder 

att sjuksköterskan informerar patienten utifrån patientens behov och förmåga. I föreliggande studie 

framgår att sjuksköterskorna försöker ta sig tid att informera. Genom att fokusera på individanpassad 

information leder det enligt resultatet från studie (21) att patienterna känner sig delaktiga i deras 

egenvård samt till en förbättrad livkvalité.   

 

Behovet av information är stort hos patienter som genomgått kirurgi och flera studier stödjer detta att 

patienter är i stort behov av att få information om själva ingreppet, behandlingen och hur det påverkar 

deras vardag som smärta och fysisk aktivitet. Det framgår även att patienterna, framför allt de som har 

palliativ vård, att behovet är stort av emotionellt stöd från sjuksköterskorna.  De menar att från 

sjuksköterskorna få information, känna hopp, samt finna en meningsfullhet i deras situation som ger 

mod och kraft i deras behandling. Dock framgår det även att patienterna upplever att sjuksköterskorna 

sällan har tid att sitta ner och prata. De önskar att få prata med sjuksköterskan men ser att de är 

upptagna av allt annat arbete som kräver deras uppmärksamhet så de vågar inte besvära (24,25,26).  

Detta önskemål stämmer överens om vad sjuksköterskorna i föreliggande studie önskar att tid fanns 

avsatt. Tid att hinna sitta ner och prata med patienten. Att som patient uppleva att inte våga besvära 

sjukvårdspersonalen är beklämmande då deras önskemål uppenbarligen är tid av sjukvårdspersonalen 

om information om deras sjukdom och framtid.   
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I Antonovskys teori KASAM kan vara att ge patienterna bra information, detta gör att de känner sig 

delaktiga i vården och får ett sammanhang. Resultatet av bra information blir troligtvis att de kan 

hantera sin situation bättre för att kunna nå målet att återfå hälsa efter kirurgi (34).  

 

Sjuksköterskorna berättar att de ofta får undervisa patienterna innan hemgång och det handlar bland 

annat om spolning av dränage och byte av olika sårbandage. Detta resultat om att sjuksköterskorna ofta 

undervisar patienterna stämmer överens med en studie från USA (33), där framkom det att 

undervisning för patienter handlade om cirka fem minuter under dagen men det som var ett hinder var 

bland annat tidsbrist. Det som underlättade patientundervisning visade sig vara att sjuksköterskan 

kände ett ansvar att utföra den och det framkommer i föreliggande studie att sjuksköterskorna 

fokuserar på det när patienter har ett behov inför hemgång. För att patienter ska bli bättre förberedd 

inför hemgång är undervisning en viktig del, denna information och kunskap leder till att patienten blir 

delaktig i sin egenvård. Det som beskrivs i Fawcetts teori där det kan tolkas att patienten är en unik 

och självständig individ. Fawcett beskriver att i detta ingår närstående och den sociala gupp som 

personen tillhör. Sjuksköterskan har ett mål med omvårdnaden av patienten och ser helheten och vilka 

behov patienten har. Det kan vara att undervisa och informera patienten i sin egenvård, då har 

patienten större förutsättningar att återfå sin hälsa (38).  I denna studie försöker sjuksköterskorna att 

undervisa och informera patienterna efter deras behov innan utskrivningen från den kirurgiska 

vårdavdelningen. På detta sätt skapar de förutsättningar för patienterna att återfå sin hälsa på ett så bra 

sätt som möjligt. 

 

Patienter beskriver i en studie (21) att kunskap är viktig och ger en känsla av att bli mindre beroende 

av vården. I resultatet framkommer även att patienterna saknar kunskap och information om deras 

diagnos. De anser att sjuksköterskan är deras huvudkälla till professionell information och att kunna 

svara på deras frågor.  Att få denna information hjälper patienterna att hantera sin sjukdom och känna 

en viss tillfredsställelse. Patienterna i denna studie värdesatte sjuksköterskornas profession i form av 

deras kunskap som betyder att de kan förklara och informera om sjukdomens diagnos, behandling och 

prognos. Det kan ses ett samband i Antonovskys teoretiska modell som består av tre dimensioner 

meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet som utgör grunden till KASAM. Det är viktigt att 

patienterna känner att de kan hantera sin situation och att patienterna får stöd av sjuksköterskan för att 

situationen ska bli begriplig och hanterbar för patienten när han/hon inte är på vårdavdelningen längre. 

Därför är det viktigt att patienterna får bra information och undervisning hur de ska sköta sin egenvård 

innan hemgång. Detta gör att de känner sig mera trygg och kan troligtvis hantera sin situation bättre 

(34).  Det beskrivs i studier (35,36) att patienter kan ha egna resurser som rikedom, självförtroende, 
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den egna kulturen och socialt stöd. Det framkommer att sjuksköterskorna, om det är möjligt, att kunna 

göra en bedömning om patienten har förmågan att ta hand om sin egenvård vid hemgång. KASAM är 

positiv när patienten har en tillfredsställande fysisk och psykisk hälsa.  

 

Resultat från en studie (30) är att när kommunikation inte fungerar tillfredsställande mellan berörda 

parter kan ha flera orsaker. En av orsakerna kan vara att sjuksköterskan var passiv och väntade på 

läkarens ordination och kommunicerade inte med patienten. Detta stämmer inte med förliggande studie 

där sjuksköterskan först fokuserade på att höra vad läkaren sa till patienten och sedan återkoppla till 

patienten om denne förstått informationen och på detta sätt var hon inte passiv. I en annan studie (29) 

beskriver de att det är viktigt att sjuksköterskorna är närvarande och kommunicerar med patienterna. 

Med detta menas att de ger återkoppling till patienterna när de har frågor. Det framkom i denna studie 

att sjuksköterskorna lyssnade på vad läkaren sa och sedan återkopplade de till patienterna för försäkra 

sig om att de förstått det som sagts.  

 

Teoretiskt kan det diskuteras till det som framkommer i Travelbees teori att kommunikation är ett 

viktigt redskap att använda för sjuksköterskan. Detta för att kunna uppfatta hur patienten ser på sin 

situation och vilka behov patienten har, därför bör sjuksköterskan kunna kommunicera med patienten 

och läkare på ett bra sätt.   Kommunikationen kan försvåras enligt Travelbees när sjuksköterskan har 

brister vad det gäller att se patienten som en individ.  Kommunikationen är en gemensam handling där 

berörda parter delar med sig av sina känslor och hur de tänker. Travelbee anser att sjuksköterskan 

använder sina erfarenheter för att kunna hjälpa patienten att nå målet till en bättre hälsa. För att 

sjuksköterskan ska kunna utföra detta behövs det att sjuksköterskan har självkännedom och kan tolka 

olika behov hos patienterna (39).  

 

Vid utskrivning av patienter uppfattar sjuksköterskorna att det saknas rutiner och struktur 

Rutiner och struktur vid utskrivning av patienter uppfattar sjuksköterskorna saknas. Arbetet skulle 

underlättas om det fanns skriftlig information att lämnas ut till patienterna vid utskrivning, dels för 

deras egen del men främst för patienten. En samlad information till patienten som beskriver diagnos, 

behandling, allmänna råd samt telefonnummer dit patienten kan vända sig.  

Sjuksköterskorna beskriver att risken att glömma bort att informera om någon del vid utskrivningen 

skulle minska om ett skriftligt informationsblad fanns att lämna ut till patienten vid hemgång.  
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4.2  Metoddiskussionen  

Författarna av denna intervjustudie var intresserade av att undersöka hur sjuksköterskor fokuserade 

och uppfattade utskrivningssamtalen från en kirurgisk vårdavdelning.  Studien bygger på nio intervjuer 

av sjuksköterskor från två kirurgiska avdelningar. För att få en bredd och variation bland 

informanterna gjordes ett strategiskt urval enligt den fenomenografiska ansatsen. Nio informanter var 

ett bra antal eftersom gruppen inte bör vara för stor då textmaterialet kan bli svårt att analysera (45).  

 

Styrkan i studien var att författarna använde sig av en intervjuguide med utforskande frågor och 

följdfrågor för att datainsamlingen skulle bli utförd på lika sätt som det var möjligt vid varje intervju. 

Styrkan var även att båda författarna turades om att intervjua och båda var med vid intervjuerna och 

kunde ge feedback till varandra efteråt om vad som varit bra och det som ansågs vara mindre bra. 

Även att författarna hade en förförståelse genom att de arbetar som sjuksköterskor på kirurgisk 

vårdavdelning och är insatta i fenomenet som undersöktes. Det som författarna kan se som en svaghet i 

studien var att det var svårt att få informanterna att berätta. Detta kan bero på att författarna är ovana 

intervjuare. Resultatet kan ha blivit annorlunda om informanter från fler sjukhus i Sverige hade 

inkluderat, då det kan finnas skillnader i hur rutiner fungerar på olika kirurgiska vårdavdelningar. 

Skillnader i rutiner kan vara att det finns bra fungerade rutiner och att detta fenomen inte anses som ett 

problem och på grund av detta blir svaren annorlunda. 

 

För att mäta studiens trovärdighet beskrivs i litteraturen med fyra begrepp (50). Trovärdigheten 

(credability) i datainsamlingen styrks med den intervjuguide som författarna utformade och använde 

till alla intervjuerna av informanterna. Två testvintervjuer utfördes av författarna för att testa 

intervjufrågorna och bli bekväma i intervjusituationen. Till informanterna ställdes frågor som var 

utformade för att få en beskrivning till hur de uppfattade och fokuserade på fenomenet som var syftet 

med studien.  Studiens pålitlighet (dependability) utifrån syftet var att författarna läste igenom 

materialet var för sig och en gemensam diskussion om vad som sjuksköterskorna reflekterat över vid 

intervjuerna. Materialet samanställdes sedan till gruppnivå.  Vid analysförfarande och kategorisering 

utfördes även en medbedömning av handledaren vilket gör att resultatet blir mera trovärdigt. Det 

utfördes en noggrann beskrivning av urval och analys och detta ger läsaren en möjlighet att bedöma 

pålitligheten. Resultatet befästes (confirmability) genom att redovisning hur analysen skett i olika steg 

samt att intervjuerna genomfördes av båda författarna. Identifiering av de olika kategorierna och att det 

reflekterades över de uppfattningarna som informanterna hade.  Överförbarhet (transferability) av 

resultatet till andra kirurgiska vårdavdelningar anses kunna införas eftersom fenomenet finns och kan 
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diskuteras vidare med andra sjuksköterskor, hur de uppfattar och beskriver utskrivningssamtalen från 

en kirurgisk vårdavdelning. (50).  

 

Samtliga informanter tackade ja till deltagande i studien och de fick läsa ett informationsbrev bilaga 1. 

Information om studien skickades ut till informanterna före intervjuerna. Före varje intervju försäkrade 

sig författarna om att informanterna tagit del av studiens syfte och bakgrund. Information gavs till de 

inkluderade informanterna om rätten att avbryta sitt deltagande utan att uppge orsak. Det utfördes även 

avidentifiering av materialet från informanterna samt behandlades konfidentiellt. Det förvarades inlåst 

så att ingen obehörig skulle ha tillgång till materialet (45). 

 

4:3 Kliniska implikationer 

För att utveckla patientinformation och patientsäkerhet på kirurgisk vårdavdelning kan utformning av 

en informationsbroschyr till patienterna vara av värde för både patient och sjuksköterska. Broschyrens 

innehåll skulle innefatta vad patienten har för egna önskemål och vad patienten anses viktigt för 

honom/henne både under vårdtiden och vid utskrivning. Dessutom innehåll som information om 

diagnos och behandling, uppföljning och allmänna råd. Specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård 

skulle här fylla en viktig uppgift i att utforma en broschyr i samråd med övrig vårdpersonal. 

 

4.4 Förslag till vidare studier 

Författarna av denna studie tycker att det skulle vara intressant med framtida studier att intervjua 

läkargruppen om hur de uppfattar och vad de fokuserar på i ett utskrivningssamtal. Resultaten kan 

sedan jämföras med resultatet från sjuksköterskorna. Detta för förhoppningsvis få en mer strukturerad 

utskrivning från en kirurgisk vårdavdelning som leder till nöjda och trygga patienter.  Utifrån ett 

resultat kan därefter förslag på förbättringar avseende patientinformation och patientdelaktighet 

implementeras på vårdavdelningar. Förbättringen ska vara patienterna tillhanda som leder till en  

anpassad individuell information utifrån behov och förmåga.  

 

4.5 Slutsats 

Studien visar att sjuksköterskor ser sin roll i utskrivningssamtalet från kirurgisk vårdavdelning som en 

informationslänk mellan läkare och patient.  För att uppnå utbildningsinsatser inom detta område vore 

utbildning inom samtalsmetodik användbart, då kommunikation är en viktig del i planering vid 

utskrivning. Utvecklande av nya rutiner i form av en informationsbroschyr till patienter vid utskrivning 

är något som kan diskuteras och tas upp på vårdavdelningarna som ett komplement till den muntliga 

informationen. 
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Bilaga 1 

 

 

Information om förfrågan om deltagande i en intervjustudie om 

utskrivningssamtal på en kirurgisk vårdavdelning 
 

 

Du tillfrågas att delta i en intervjustudie med syfte att studera sjuksköterskans erfarenhet och 

uppfattning om utskrivningssamtalet på en kirurgisk vårdavdelning. 

 

Varför görs studien? 

I sjuksköterskans arbete ingår bland annat att informera patienter. Inom den kirurgiska omvårdnaden 

idag är det hög arbetsbelastning och korta vårdtider. På grund av detta begränsas tillfällen för 

sjuksköterskor att ge den individuella anpassade informationen patienten har rätt till.  

Forskningsresultat och nationella kvalitetsutvärderingar visar också att patienter efterfrågar förbättrad 

information i vården. Resultatet kan ge ny kunskap och insikt och vara värdefullt i utbildning och 

kompetensutveckling och användas för reflektion på avdelningen. 

 

Vilka deltar i studien? 

Sjuksköterskor som arbetar på kirurgisk vårdavdelning på två sjukhus vid Landstinget Gävleborg 

inbjudes att delta i studien och deltagandet i studien är frivillig. 

Vårdenhetscheferna har fått i uppdrag att välja ut åtta sjuksköterskor att delta i studien. Detta urval för 

att få en spridning och variation när det gäller kön, ålder och arbetslivserfarenhet  

 

Hur går intervjun till? 

Du kommer att intervjuvas med deltagande av båda författarna och vi heter Pethra och Ulrika. I 

intervjuen kommer en av oss att  ställa frågorna och samtalet kommer att spelas in. .Intervjun kommer 

att ha öppna frågor vilket betyder att du  får berätta fritt utifrån dina erfarenheter.  

Intervjun beräknas att ta max en timme att genomföra. Den här studien kommer att ha öppna frågor i 

intervjuen som betyder att du som deltar får berätta fritt utifrån dina erfarenheter. 

Intervjumaterialet kommer att förvaras och vara inlåst hos en av vårdenhetscheferna och raderas så fort 

materialet är utskrivet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien utan att motivera varför. 
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Alla uppgifter behandlas konfidentiellt, vilket betyder att inga uppgifter du lämnar kan härledas till 

dig.  

 

Vad skall resultatet användas till? 

För att förbättra kvalitén och rutiner i vården är det värdefullt att få ta del av sjuksköterskors 

erfarenheter om kring utskrivningssamtalet från avdelningen. Resultatet kommer att presenteras i ett 

examinationsarbete på avancerad nivå vid Specialistsjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet. 

 

Vilka är ansvariga för studien? 

Studien görs som ett examensarbete på avancerad nivå vid Uppsala universitet. 

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till oss via e-post, se nedan. 

 

                                        

Pethra Hellström                                                                         Handledare: Eva Jangland                

Specialistsjuksköterskestudent                                                   Med Dr/Specialistsjuksköterska 

inom kirurgiskvård                                                                     Institutionen för kirurgiska 

Institutionen för folkhälso- och                                                  vetenskaper 

Vårdvetenskap                                                                            E-post: eva.jangland@surgsci.uu.se                                                                                                                                

E-post:  Pethra.Hellstrom.8666@student.uu.se                                         

                                                                                                    

Ulrika Nilsson 

Specialistsjuksköterskestudent 

inom kirurgiskvård 

Institutionen för folkhälso- och 

vårdvetenskap 

E-post: Ulrika.Nilsson.0510@student.uu.se  
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