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ABSTRACT 

Ambulatory surgery is common and develops alongside surgery and anesthetic methods. 

Time admitted is short and aftercare takes place in the home environment. 

Objective: The aim of the study was to investigate which symptoms patients experience after 

ambulatory surgery related to anesthesia. Furthermore how strongly symptoms affect the 

patient. Symptoms appear as a result of anesthesia and surgery and can therefore be 

interpreted as nursing induced suffering. 

Method: Participants were recruited at ambulatory clinics at a Swedish university hospital 

spring, 2015.  Prior to the study permission was granted from the clinic managers. The study 

is a quantitative descriptive longitudinal study.  Data collection forms were administered and 

data collection was performed by phone. Incisional pain, headache, neck pain, hoarseness, 

postoperative sore throat, nausea, drowsiness, post-discharge urine retention and numbness 

were requested parameters. Answers were evaluated as; none-existing, mild, moderate and 

severe. Data was measured at 48 hours and postoperative day seven.  

Result: The study included 67 participants. The various symptoms were all apparent to some 

extent by some of the participants at 48 hours. Concerning headache, neck pain, hoarseness, 

sore throat, nausea, urine retention and numbness most were symptom free. Incisional pain 

and drowsiness however affected the participants noticeably. Seven days after surgery there 

was an overall improvement throughout the parameters. Although incisional pain and 

drowsiness also lessened some participants still evaluated their experience moderate to 

severe. 

Conclusion: The majority of the day surgery patients were content with their care, in our 

study 97% were satisfied. There was an improvement within the experienced symptoms after 

seven days compared to after 48 hours. There is room for improvement concerning pain 

management and time for recovery in the home environment as drowsiness was still an 

evident issue. 

 

Keywords: Ambulatory Surgical Procedures, postoperative symptoms, anesthesia, 

nursing care 



 

 

SAMMANFATTNING 

Dagkirurgi är vanligt och drivs framåt av utvecklingen inom kirurgi och anestesi. Vårdtiden 

är kort och mycket av eftervården sker i hemmet. 

Syfte: Syftet var att undersöka vilka symptom patienter upplever efter genomgången 

dagkirurgi relaterat till anestesi. Vidare undersöks hur starkt olika symptom påverkar 

patienten. Symptom efter anestesi och kirurgi uppkommer till följd av omvårdnaden och kan 

därför tolkas som ett vårdlidande. 

Metod: Deltagare har rekryterats från dagkirurgiska avdelningar vid ett mellansvenskt 

universitetssjukhus våren 2015. Tillstånd inhämtades före studien från verksamhetschefer. 

Studien är en beskrivande kvantitativ longitudinell studie och data har samlats in med 

frågeformulär där svaren delgivits via telefon. Parametrarna smärta i operationsområde, 

huvudvärk, smärta i nacke, heshet, smärta i svalg, illamående, trötthet, urinretention samt 

känselbortfall har efterfrågats. Svaren har delgivits på en skala som graderats i nivåer från; 

inte alls, mild, måttlig och svår.  Mättillfällen var efter 48 timmar samt sju dagar 

postoperativt. 

Resultat: Studien har 67 deltagare. Efter 48 timmar upplevdes de olika symptomen alltid av 

någon deltagare, men vid huvudvärk, smärta i nacke, heshet, smärta i svalg, illamående, 

urinretention samt känselbortfall var de flesta symptomfria. Smärta i operationsområdet och 

trötthet påverkade dock patienterna påtagligt. Efter sju dagar upplevdes förbättring i alla 

parametrar. Smärta i operationsområdet samt trötthet minskade, men upplevdes fortfarande 

av vissa som måttlig och svår. 

Slutsats: De flesta dagkirurgiska patienterna är nöjda med sin vård, 97% i vår studie. En 

förbättring i upplevda symptom finns efter sju dagar jämfört med efter 48 timmar. 

Förbättringspotential finns inom smärtlindring och vidare bör utrymme för återhämtning 

finnas då trötthet visat sig vara förekommande 

 

Nyckelord: Dagkirurgi, postoperativa symptom, anestesi, omvårdnad 
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BAKGRUND 

Tack vare tekniska framsteg inom kirurgi och anestesi görs idag en stor del av all elektiv 

kirurgi som dagkirurgiska ingrepp i västvärlden och i Sverige (Toftgaard, 2012). Även i 

utvecklingsländer sker idag en ökning av antalet dagkirurgiska ingrepp (Ojo, 2010). Enligt 

Socialstyrelsens statistiska databas (2015) gjordes år 2013 84 % av elektiva ingrepp i Sverige 

som dagkirurgibesök. Även i Uppsala län var denna siffra 84 %. Utvecklingen mot mer 

dagkirurgi drivs av sofistikerade metoder inom både kirurgi och anestesi (Berg, 2012; Marley 

& Calabrese, 2014; Wu, Berenholtz, Pronovost, & Fleisher, 2002) och minimalinvasiva 

ingrepp minskar behovet av inneliggande vård. Ingrepp så som ljumskbråck, axelkirurgi, 

laparoskopisk kolesystektomi samt transvaginala ingrepp mot inkontinens är exempel på 

operationer som nu görs dagkirurgiskt (Segerdahl, Warrén-Stomberg, Rawal, Brattwall, & 

Jakobsson, 2007). Rent anestesiologiskt finns kortverkande läkemedel med få bieffekter som 

underlättar snabb utskrivning. Generell anestesi är den vanligaste anestesitekniken vid 

dagkirurgi (Kehlet & Dahl, 2003; Marley & Calabrese, 2014). Dagkirurgi kräver mindre 

personal jämfört med inneliggande vård då patienten inte stannar över natten och ett större 

antal patienter kan behandlas utan tillgång på sängplatser. De ekonomiska vinsterna med 

dagkirurgi gör att det uppskattas av politiker och beslutsfattare ansvariga för ekonomin 

(Marley & Calabrese, 2014; Rosén, 2011; Berg, 2012). Andra samhälleliga fördelar är att 

barn och äldre slipper separeras länge än nödvändigt från sin anhöriga. För de anställda kan 

det också möjliggöra mer bekväma arbetstider med dagkirurgi (Marley & Calabrese, 2014). 

Till nackdelarna hör att information angående egenvård för patienterna kan vara svår att 

förmedla på grund av bland annat språksvårigheter, olika kulturell bakgrund samt kognitiv 

nedsättning (Rosén, 2011). Vidare ställs krav på patientens förmåga till egenvård efter 

utskrivning, vilket kan leda till en utmaning för samhället. Andra nackdelar med dagkirurgi är 

att observationstiden efter ingreppet bli kortare (Marley & Calabrese, 2014; Rosén, 2011).  

 

För att utföra kirurgi är det viktigt att bedöma om det först är säkert. Preoperativ morbiditet 

korrelerar med postoperativ morbiditet och det är upp till kirurg och anestesiläkare att 

bedöma dessa faktorer före kirurgi och optimera patienten. Vidare ger psykologisk 

förberedelse av patienten bättre resultat. Information om förloppet och smärtlindring 

postoperativt är positivt för resultatet. Kirurgi utsätter kroppen för stress med katabolism och 

hypermetabolism och detta är extra känsligt för en sjuk patient. Stressen kan minskas genom 

minimalinvasiv kirurgi, att undvika hypotermi av patienten, olika typer av nervblockader 
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samt farmakologiska åtgärder. Även preoperativt intag av kolhydrater minskar katabolism 

(Kehlet & Dahl, 2003). 

 

Inom dagkirurgi ligger fokus ofta på patientflödet och anestesisjuksköterskans roll flyttas till 

att säkert och effektivt säkra patientflödet. Risken att förlora andra värden så som relationen 

med patienten, psykiskt stöd och att få patienten att känna sig som en unik person reduceras 

(Gilmartin & Wright, 2008). Patienterna lämnas i högre grad till egenvård jämfört med om de 

skulle vårdas inneliggande vilket ökar kraven på individen. Att fokusera på utfallet för dessa 

patienter är viktigt för att kunna hålla god kvalité och är därför viktigt (Marley & Calabrese, 

2014; Rosén, 2011; Berg 2012). I ljuset av denna utveckling kan dagkirurgi inte längre endast 

ses som lågriskkirurgi som utförs på friska patienter (Rosén, 2011). Om kvalitéindikatorer för 

dagkirurgi så som reoperation samma dag, oplanerad övernattning eller återinskrivning inom 

28 dagar används så är dagkirurgi säkert (Majholm et al., 2012). Förutom dessa indikatorer 

bör patientens perspektiv undersökas för att säkerställa kvalité. Patientens perspektiv kan 

undersökas genom att mäta livskvalité eller kvalitet på återhämtning (Herrera, Wong & 

Chung, 2007).  

 

Utvecklingen av dagkirurgi gör det viktigt att förstå patienternas symptom efter utskrivning. 

Ett exempel är att smärta som inte behandlas rätt förlänger återhämtningen (Rosén, 2011) och 

som en konsekvens av detta blir det viktigt för patienten att utvärdera och behandla sin 

smärta i hemmet. Smärta och illamående är de vanligaste symptomen direkt i anslutning till 

dagkirurgi (Rosén, Lauzon & Mårtensson, 2009). Vanliga problem efter längre tid än så är 

hos vuxna smärta, illamående, kräkning, dåsighet, yrsel, heshet, huvudvärk samt problem att 

tömma blåsan (Chung, Un, & Su, 1996; Mattila, Toivonen, Janhunen, Rosenberg & 

Hynynen, 2005; Rosén, et al., 2009; Wu et al., 2002). Symptomen efter dagkirurgi sitter i 

längre än förväntat och de symptom patienten uppvisar vid utskrivning överensstämmer inte 

alltid med de symptom patienten uppvisar i hemmet. Symptomen är på sin topp kring 24 

timmar efter utskrivning och sitter i upp till sex dagar eller mer (Rosén et al., 2009).  

 

Smärta 

Smärta som tillstånd och dess intensitet varierar individer emellan, varför det kan upplevas 

komplext att behandla och identifiera. Det är dock viktigt att inom den dagkirurgiska 

verksamheten lägga stor vikt på denna vårdaspekt eftersom det är helt avgörande för 
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patientens välbefinnande och möjlighet till god egenvård i hemmet. Det är viktigt att som 

patient få god information om typen av smärta, hur smärtan kan te sig och vad som kan 

förväntas i smärtväg beroende på vilken typ av ingrepp som utförts. Det vill säga att olika 

typer av ingrepp och den tillhörande informationen skall vara anpassad och relevant för 

patienten. Det är vidare önskvärt att hitta ett unisont mätinstrument för patienter i den 

dagkirurgiska verksamheten (Coll, Ameen & Mosely, 2003). Att förutse smärta och tänkbara 

smärttillstånd i det postoperativa förloppet anses vara möjligt genom att tolka olika 

preoperativa faktorer. Exempel på faktorer som ger mer smärta postoperativt är att patienten 

förväntar sig hög smärta, låg ålder, operatörens förväntan på smärta samt upplevd smärta 

innan det kirurgiska ingreppet (Gramke, de Rijke, van Kleef, Kessels, Peters, Sommer & 

Marcus, 2009). Postoperativ smärta efter dagkirurgi kan inskränka livet och påverka 

förmågan att röra sig samt att utföra arbete. Smärta rapporteras av 55 % som >4 på NRS 

(Numeric rating scale) efter 48 timmar medan 43 % gör det efter 7 dagar. Vidare korrelerar 

svår smärta efter 48h timmar positivt med tiden det tar att återgå till normal aktivitet (Rosén, 

Bergh, Odén, & Mårtensson, 2011). 

 

Huvudvärk är också förekommande efter kirurgi och anestesi (Chung et al., 1996; Mattila et 

al., 2005; Rosén et al., 2009; Wu et al., 2002). Incidensen för huvudvärk är störst vid 

laparoskopisk kirurgi samt allmän kirurgi (Chung et al., 1996). Patienter som är känsliga för 

stress upplever oftare huvudvärk. Ingen studie har lyckats hitta något specifikt läkemedel som 

orsakar huvudvärk efter generell anestesi. Vid spinalanestesi kan även postspinal huvudvärk 

uppstå pga. duraläckage (Aitkenhead, 2013). 

 

Hals och svalg 

I och med det kirurgiska ingreppet är det ofta nödvändigt att bistå patienten med fri luftväg då 

sövning är aktuellt, och majoriteten av alla ingrepp inom dagkirurgi utförs under generell 

anestesi. Detta i sig medför ett mekaniskt moment som fysiskt kan påverka patienten med 

smärta eller upplevelse av obehag från hals och svalg. Det som framkallar den faktiska 

smärtan i hals och svalg beror på direkt mekanisk påverkan och skada av lokal vävnad i 

larynx som ger inflammation. Olika faktorer som utformning och storleksval av larynxmask 

eller endotrakeal tub och dess kufftryck är av betydelse för smärta i hals och svalg 

postoperativt. Vidare påverkar smärta i hals och svalg postoperativt patientens livskvalité i 

stor utsträckning (Jeansson, 2013). Ont i halsen är således en oönskad komplikation efter 
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anestesi och förslag på att gurgla bedövande läkemedel före intubering finns som tänkbar 

lösning (Kalil, Silvestro & Austin, 2014). I denna studie kommer vi att undersöka POST- 

postoperative sore throat, genom att fråga om smärta i halsen och svalget, men även frekvens 

och nivå av upplevd heshet. 

 

För att intubera bör patienten ligga i sniffing position. Vid sniffing position positioneras 

patienten så munnen, trakea och farynx ligger i linje med varandra, vilket ger bra insyn för 

intubering (Heiner & Gabot, 2014). Detta kan göra att patientens huvud behöver manipuleras 

lite i atlanto- occipitalleden för att erhålla optimal position. Om en patients nacke 

manipuleras när patienten är sövd och muskelrelaxerad finns en risk för påverkan på nacken, 

varför smärta i nacken kan vara en potentiell komplikation efter intubering. 

 

Illamående 

Postoperativt illamående och kräkning (PONV- postoperative nausea and vomiting) är 

ytterligare en komplikation som bidrar till ett lidande för patienten. Upplevelsen av 

illamående och kräkning som reflex kommer från kräkcentrum i hjärnan som sitter i 

förlängda märgen. Signaler dit kommer från GI-kanalen, kemotriggerzonen, svalget, 

cerebellum samt från högre strukturer i hjärnan, som alla kan ge illamående och kräkning. 

PDNV (postdischarge nausea and vomiting) definieras som illamående och kräkning efter 

utskrivning. PONV är vanligt förkommande efter anestesi och drabbar mellan 20-30 % 

(Melton, Klein & Gan, 2011), medan PDNV drabbar runt 17 % (Wu et al., 2002). Som 

sjukvårdspersonal kan efterförloppet påverkas med olika läkemedel för att motverka PONV 

och PDNV, ensamma eller i kombination (Melton et al., 2011). Patientfaktorer som ökar 

uppkomsten av PONV är kvinnligt kön, ångest, övervikt, att patienten är icke-rökare, tidigare 

historia av åksjuka eller PONV samt tidigare sjukdomar som ger illamående (Gundzik, 2008). 

Att förebygga PONV anses vara mest effektivt och kan åstadkommas genom att utföra en god 

patientanamnes samt dokumentation om eventuellt tidigare upplevd PONV (Rüsch, Eberhart, 

Wallenbom & Kranke, 2010). Även anestesiform påverkar uppkomst av PONV och 

intravenös anestesi med Propofol via TCI (target controlled infusion) ger mindre PONV 

jämfört med gasanestesi med sevoflurane vid dagkirurgi (Smith & Thwaites, 1999). 

 



10 

 

Trötthet och dåsighet 

Trötthet efter hemgång kan påverka livskvalitén. Postoperativ trötthet är ett vanligt fenomen 

efter dagkirurgi och anestesi (Chung et al., 1996; Wu et al., 2002). Anestesilängd är den 

faktor som ökar upplevelsen av trötthet vid laparoskopisk kirurgi, medan ålder är en 

avgörande faktor efter allmän kirurgi, där yngre patienter är mera predisponibla att drabbas 

(Chung et al., 1996). Dåsighet efter dagkirurgi kan observeras flera dagar efter utskrivning 

och generell anestesi ökar risken för dåsighet jämfört med kirurgi utförd i lokal anestesi 

(Mattila et al., 2005). 

Blåstömning 

Postoperativ urinretention (POUR- postoperative urine retention) påverkar påtagligt 

patientens välbefinnande och är ett kriterium inför utskrivning av dagkirurgisk patient 

(Marshall & Chung, 1999). De läkemedel som ofta används inom anestesin har ett känt 

samband med eventuella symptom på svårigheter att tömma blåsan. Läkemedel som används 

frekvent perioperativt och som påverkar blåsans funktion är antikolinergika, 

betareceptorblockerare och sympatikusstimulerande medel. Atropin, som är ett 

antikolinergikum, verkar på blåsan och har en hypoton effekt genom att inhibera 

detrusorkontraktion vilket bidrar till urinretention. β-adrenerga receptorer finns i 

detrusormuskeln samt i blåshalsen och stimulering av dessa receptorer kan orsaka 

urinretention. α2-agonister och antagonister påverkar blåsfunktion genom att påverka 

alfareceptorerna i de glatta muskelcellerna i de övre och nedre uringångarna. Olika typer av 

kirurgi bidrar i olika grad till utsträckningen av urinretention, där ortopedi har högst frekvens, 

dock varierar frekvensen inom vida spann. Predisponerande faktorer för POUR hos patienten 

är neurologiska sjukdomar som stroke men även perifera neuropatier pga. diabetes eller 

alkoholkonsumtion (Baldini, Bagry, Aprikian, Carli & Phil, 2009). Anestesimetod påverkar 

också frekvensen av POUR vid ortopedisk kirurgi, genom att spinalanestesi bidrar till POUR 

i större utsträckning än generell anestesi (Niazi & Taha, 2014). En god bedömning av vilka 

riskfaktorer för att drabbas av POUR är av vikt. Däri innefattas ålder och kön där äldre män 

har större sannolikhet att drabbas (Balderi & Carli, 2010). Därför har de pre- och 

postoperativa rutinerna att miktera efter avslutad operation sin funktion för patientens 

välbefinnande, likaså en god anamnes grundad på patientkategori samt sjukdomsbakgrund. 

Om den önskade spontana mikteringen uteblir är det lämpligt att registrera blåsfyllnad med 

en så kallad bladderscan. Dels för att undvika överdistendering av urinblåsan men även för att 
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undvika en onödig katetrisering av patienten som i sig ökar risken för urinvägsinfektion 

(Souter & Pavlin, 2005), obehag och eventuellt trauma (Baldini et al., 2009). 

 

Känselbortfall 

Nervskador under kirurgi och anestesi kan uppstå till följd av kompression, översträckning 

samt ischemi. Självklart uppstår även nervskada om kirurgen skär i en nerv i 

operationsområdet. Kompression kan uppstå när en nerv trycks mot en hård yta så som ben 

eller operationsbord. Översträckning sker då nerven dras ut och ligger an mot andra strukturer 

vilket ger ischemi. De mest elementära manipulationer som utförs inom anestesin så som 

intravenösa infarter, injektioner och upprätthållande av fri luftväg kan skapa nervskada. Den 

mest uppenbara orsaken till känselbortfall pga. nervskada är dock positionering under 

operationen (Winfree & Kline, 2004). Vanliga platser att få nervskador är ulnarnerven, 

plexus brachialis, sakrala eller lumbala nervrötter samt påverkan på spinalkanalen (Cheney, 

Domino, Caplan & Posner, 1999). Vad gäller patientinformation är det lätt att detta område 

förbises eftersom fokus ligger på det kirurgiska utförandet som väntas. I och med att 

dagkirurgiska patienter inte längre enbart utgör kategorin lågriskpatienter (Rosén, 2011) är 

det högst aktuellt att förebygga nervskador även om ingrepp och operationstid anses som 

korta. Patienter med diabetes, magerlagda och de med hereditär perifer neuropati är 

predisponibla för nervskador perioperativt (Winfree & Kline, 2004). Att drabbas av 

känselbortfall någonstans på kroppen efter anestesin kan anses sekundärt men måste beaktas 

som ett möjligt lidande för patienten beroende på grad av känselbortfall och var på kroppen 

det sitter. Känselbortfallet relaterat till anestesin kan minskas med optimal positionering och 

avlastning av patienten, detta förebygger smärta eller direkt nervskada. Också vid 

nervblockad som anestesiform förekommer nervskador. I det senare fallet tillkommer åter 

vikten av den välinformerade patienten inför hemgång samt sköterskans ansvar att upptäcka 

eventuella symptom innan utskrivning (Wright, 2011). Tryck under operation kan förutom 

nervbortfall även leda till trycksår. De som utvecklar trycksår under operation har hög ålder, 

lågt BMI samt lågt serum albumin. Riskfaktorer för att utveckla trycksår är kvinnligt kön, 

comorbiditet enligt ASA (American Society of Anaesthesiologists) samt lågt matintag och 

därmed sänkt nutritionsstatus (Lindgren, Unosson, Krantz & Ek, 2005). Även operationens 

längd ökar uppkomsten av nervskador och trycksår (O´Connel, 2006; Schoonhoven, Defloor, 

van der Tweel, Buskens & Grypdonck, 2002). 
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Återhämtning efter dagkirurgi 

Att utsättas för komplikationer påverkar det dagliga livet och effekten av detta kan sitta i upp 

till tre månader. Förmågor som att tvätta, handla och sköta ärenden försvåras. Obehaget som 

följer blir personligt till sin karaktär och påverkar livskvalitén. Faktorer som påverkar denna 

upplevelse är enligt patienterna bland annat typ av ingrepp, otillräcklig information och 

begränsad tillgång på vård (Rosén, Bergh, Lundman & Mårtensson, 2010). De 

omvårdnadshandlingar vi utför under anestesi påverkar patienten postoperativt och 

anestesiologiska omvårdnadshandlingar skall fylla sin funktion utan att samtidigt orsaka 

lidande. Också den postoperativa vården är en svag länk inom dagkirurgin och 

återhämtningen innebär ett ökat ansvar för patienten i hemmet. De behöver information om 

vad som är ett normalt förlopp efter kirurgin samt hur de skall sköta eftervården (Berg, 

Årestedt & Kjellgren, 2013). Även före operationen finns ett behov av information och 

patienter beskriver då en oro samt en önskan att träffa kirurgen. Efter kirurgin kan amnesi 

uppstå och information som ges i det tidsintervallet kan gå förlorad. Vidare beskrivs en 

önskan om telefonuppföljning (Barthelsson, Lützén, Anderberg & Nordström, 2003).  

 

Patientens återhämtning och återgång till det dagliga livet är direkt avhängig antalet 

komplikationer som patienten upplever efter utskrivning. Det vill säga de vanligaste 

postoperativa symptomen, smärta och illamående, men även de mindre vanliga men 

fortfarande påtagliga så som heshet, huvudvärk och trötthet (Marshall & Chung, 1999). 

Direktåtgärder krävs för att häva de eventuella uppkomna postoperativa symptomen, detta 

påverkar patientnöjdheten i anslutning till situationen. Att patienten i ett senare skede har 

möjlighet till återhämtning i hemmet påverkar tillfredställelsen efter dagkirurgi positivt trots 

att det ställer högre krav på patientundervisning och information (Lemos, Pinto, Morais, 

Pereira, Loureiro, Teixeira & Nunes, 2009). Vad gäller uppföljning via telefon är det viktigt 

då det kan reda ut olika missförstånd som kan uppstå under vårdtillfället, trots att information 

har getts. Det kan vara missförstånd angående smärta och aktivitet eller bara generell 

uppmuntran som bekräftar för patienten att den gör rätt (Dewar, Scott & Muir, 2004). 
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Mätinstrument 

Kvaliteten på dagkirurgi för patienten kan mätas rationellt genom att använda mått så som 

livskvalité och kvalitén på återhämtning, detta är holistiska mått. En systematisk review av 

Herrera et al. (2007) utvärderar olika instrument för detta och det bästa för att mäta detta 

inom dagkirurgi är enligt dem 40-item Quality of recovery score. Vidare finns också en 

kortare variant utvecklad med 15 frågor istället för 40 (Stark, Myles & Burke, 2013). Ett 

annat sätt att undersöka symptom efter operation, specifikt för olika symptom, är att välja 

områden och be patienterna skatta hur de mår på en numrerad skala så som Mattila et al. 

(2005) gjort. Skalan graderas på en fyrgradig skala; inte alls, mild, måttlig och svår. Områden 

kan vara smärta, blödning, dåsighet, illamående, huvudvärk, ont i nacke och hals, heshet, 

temperatur över 38
◦
C samt svårigheter att tömma blåsan. Symptomen efter en dagoperation 

kan sitta i länge men kan mätas i tid efter 48 timmar, efter sju dagar samt efter tre månader på 

liknande sätt som Rosén et al. (2010). 

 

Samhällsperspektiv 

Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) skall 

sjuksköterskan arbeta inom områdena omvårdnad, forskning och utbildning samt ledarskap. 

Ett etiskt förhållningssätt skall genomsyra arbetet. Inom omvårdnaden innebär det att bland 

annat omvårdnadshandlingar, gott bemötande samt att främja hälsa och säkerhet. Det gör att 

samhället förväntar sig detta av sjuksköterskor. Riksföreningen för anestesi och intensivvård 

och svensk sjuksköterskeförening (2010) förtydligar i sin skrift Kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot 

anestesisjukvård kraven på anestesisjuksköterskan. Sjuksköterska inom anestesi skall kunna 

skapa tillit och förtroende samt undervisa. Vidare preciseras att de skall etablera fri luftväg 

under operation samt övervaka och administrera läkemedel. Även här preciseras ledarskap 

och den etiska värdegrunden. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) skall vården 

bedrivas på lika villkor för alla människor. Detta speglar ett rättviseperspektiv som samhället 

har och rättvisa inom dagkirurgi kan tolkas som att ta hand om alla patienter i vårdkö till 

operationer. Det är pliktetiskt rätt att hjälpa människor i nöd, men också konsekvensetiskt bra 

då det ger goda konsekvenser för patienterna (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). Ur ett 

samhällsperspektiv är detta gynnsamt då det minskar antalet oönskade vårdkontakter och kan 

därmed tänkas ge ekonomiska vinster. Vidare minskar det lidandet i samhället vilket ger 

möjlighet för en bättre folkhälsa. Försämrad kvalité på återhämtningen efter dagkirurgi är ett 
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problem för patienter och vården och orsakar onödigt lidande. Fördelar med att identifiera 

patienterna med symptom är att få en bild av frekvens och upplevelse av komplikationerna, 

samt i förlängningen också minska patientens lidande genom förbättrad perioperativ 

omvårdnad.  

 

Teoretisk referensram 

Patienter som opereras dagkirurgiskt sövs och övervakas under operationen och det är 

anestesisjuksköterskans ansvar att göra detta utan att orsaka onödigt lidande. Att lida innebär 

att utstå smärta och kan kopplas till olika omständigheter, så som en operation. Upplevelser 

av lidande efter en operation kan innebära att inte kunna leva sitt liv som vanligt, smärta samt 

ansträngningar att uthärda sin nya situation, om än tillfälligt. Lidande sätter den mänskliga 

upplevelsen i centrum, och att ha lindring av lidande som grunden för omvårdnad är en god 

kompass i det kliniska arbetet (Arman, 2012). En teori om lidande i vården har utvecklats av 

Katie Eriksson och den kan användas som ett redskap för att förstå och tolka resultaten och 

på så vis göra det möjligt att förstå hur anestesisjuksköterskan kan lindra lidande (Wiklund- 

Gustin, 2012). Eriksson har förutom lidande även skrivit böcker om vårdprocessen och 

vårdandets idé. 

 

Enligt Eriksson (2014) har vårdandet alltid funnits och har sitt ursprung i djurvärlden hos 

primaterna. Vårdandet är följaktligen något naturligt mänskligt och i vårdandet bekräftas den 

andra människan i sin existens. Kärnan i vårdprocessen utgörs av patient-vårdarrelationen. I 

denna process kan patienten mötas som människa och hämta kraft. Vårdvetenskapen har sin 

grund i en helhetssyn på människan. Det innebär att vi skall sträva efter att möta människan 

som kropp, själ och ande enligt Eriksson. Vårdrelationen utgör grunden i vårdprocessen och 

utan den reduceras vårdandet till utförandet av uppgifter, och människor är olika varför 

vårdprocessen aldrig blir exakt lika för olika människor. Varje människa är vidare en naturlig 

vårdare (Eriksson, 1987).  

 

Vården kan indelas i nivåer enligt Eriksson (2014). Naturlig vård är det som människan 

behöver oavsett grad av hälsa, så som fungerande relationer. Grundläggande vård är basala 

behov så som mat och dryck, personlig hygien och sömn. Specialvård definieras som det som 

görs när grundläggande vård inte är tillräckligt för att bevara hälsa. Specialvården riktas mot 

specifika hälsohinder och är ofta krävande för patienten. 
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Människan är hälsa, och som vårdpersonal kan vi inte ge hälsa åt en annan människa, men vi 

kan stödja patienten i att vara hälsa. Hälsan är dynamisk, varför det är rationellt att tala om en 

hälsoprocess (Eriksson, 2014). Vårdprocessens syfte är hälsa och alla handlingar inom 

vårdprocessen syftar därför till att stödja hälsoprocesserna. WHO definierar hälsa som ett 

tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av 

sjukdom. WHO:s definition är en subjektiv beskrivning av hälsa, medan den objektiva 

bedömningen är avsaknad av sjukdom. Förhållandet mellan hälsa och lidande är ett 

förhållande i enheten människa och uppgiften i vården är att lindra lidande och befrämja 

hälsa. Vårdens grundmotiv är att lindra lidande, skapa välbefinnande och värna om den unika 

människans värdighet (Lindwall, 2004). 

I sin bok Vårdandets idé utvecklar Eriksson (1987) sina teorier om vårdandets innersta. Vård 

innefattar hela människan. För att bidra till helande skall människan uppleva tro, hopp och 

kärlek. Detta kan också uttryckas som tillit, tillfredställelse, välbefinnande samt en känsla av 

att vara i rörelse. Vårdandets substans är att ansa, leka och lära. Ansningen ger kroppslig 

renlighet och välbehag och består i olika handlingar inom omvårdnad. Lekandet ger tillit och 

tillfredställelse. Lärandet leder till utveckling. Spelet och småpratet är former av lekande och 

lärande. Vi måste vara medvetna om att dessa former av vård kan reduceras till teknik och 

arbete utan innebörd. Vårdandet kan anta olika former men är alltid densamma i grunden och 

att utföra vårdarbete är inte alltid nödvändigtvis att vårda. Att vårda är också att hela, dela 

och har ett hälsofrämjande syfte. 

Denna studie tar sikte på lidandet orsakat av vården, mer exakt hur patienten upplever lidande 

relaterat till dagkirurgi. Vad lidande är, är unikt för varje människa. Begreppet lidande har 

sedan 40-talet ersatts med andra termer så som smärta, ångest eller sjukdom. Lidandets 

motsats är lusten och lidande kan beskrivas som ett döende. Att lida beskrivs som att pinas 

och våndas och något som människan måste utstå. Ordet patient betyder den som lider 

(Eriksson, 1994). Lidande ger upphov till frågan, varför? Att försöka se en mening i lidandet 

är för människan ett sätt att inför sig själv bekräfta sin värdighet. Lidande kan skapas av 

kränkt värdighet, fördömelse, ensamhet, att inte bli tagen på allvar och liknande.  När lidande 

inte kan botas eller lindras bör försök att mobilisera en mening med lidandet göras. Lidandets 

drama har tre akter. Bekräftandet av lidandet, själva lidandet samt försoningen dvs. vägen 

fram. Lidande och hälsa är två olika sidor av människans livsprocess. Människan kan lindra 
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lidandet genom att ta bort lidandet, förakta lidandet, fly från lidandet, ge upp inför lidandet 

samt att vara ödmjuk inför lidandet. 

Eriksson (1994) beskriver lidande tre olika former. Sjukdomslidande, vårdlidande samt 

livslidande. Med livslidande menas insikten om ensamheten och att livet är skört. 

Sjukdomslidande hänger tätt samman med smärta och sjukdomen i sig. Vårdlidande är 

lidande orsakat av vården och beskrivs av Eriksson som kränkning av patientens värdighet, 

utebliven vård samt maktutövning. För att minska vårdlidande kan vårdmiljön utvecklas, 

däribland vårdkulturen och sjukhusmiljön. Patienten skall känna sig inbjuden och 

välkommen. Patienten skall informeras och vara delaktig. Vidare skall patienten få den vård 

och behandling som sjukdomen kräver. Enligt Eriksson (1994) finns vårdlidandet på grund av 

avsaknad av reflektion samt bristande kunskap. Bilden är för sjukdomscentrerad och vi 

glömmer människan. Vårdlidande handlar om bristen på god vård.  

Att patienter har behov av vård kan tolkas som att de har ett lidande (Fagerström, Eriksson, & 

Bergbom-Engberg, 1997). Att patienter beskriver ett vårdlidande efter hemgång kan i analogi 

med detta visa på att patienterna har ett fortsatt vårdbehov.  

Problemformulering  

Vi vill mot denna bakgrund undersöka vårdlidande relaterat till anestesisjukvård vid 

dagkirurgi då det inte är utfört i Sverige. Svenska avhandlingar finns som beskriver 

upplevelse av återhämtning generellt efter dagkirurgi (Berg, 2012; Rosén, 2011), dock ingen 

studie som kvantifierar symptom direkt relaterade till anestesi och dagkirurgi. Symptom efter 

dagkirurgi kan vara problem för patienter och vården samt orsaka lidande för patienterna. 

Målet för anestesiologisk omvårdnad perioperativt är bland annat att minimera dessa 

symptom för att minska lidandet för patienterna. Vi vill med denna studie synliggöra 

förekomsten av dessa anestesiologiskt relaterade symptom och kvantifiera dessa vid 

dagoperationsavdelningar för att på sätt mäta vårdlidande. 
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Syfte  

Syftet är att undersöka frekvens och nivå på olika symptom relaterat till anestesi efter 

genomgången dagkirurgi och om det finns skillnader i frekvens och nivå efter 48 timmar och 

sju dagar, samt mellan operationsavdelningarna då detta kan orsaka lidande. Studien utförs 

som ett led i kvalitetsförbättringen av vården. 

 

Frågeställningar 

1. Vilka symptom, relaterat till dagkirurgi, upplever patienter 48 timmar efter 

utskrivning samt efter sju dagar? 

2. Hur allvarligt upplevs olika symptom efter dagkirurgi efter 48 timmar och sju dagar? 

3. Finns skillnader i de olika symptomen mellan operationsavdelningarna efter 48 

timmar och sju dagar? 

 

METOD 

Design 

Studien är en beskrivande kvantitativ longitudinell studie. Studieformen är lämplig då syftet 

är att kvantifiera frekvens och nivå av symptom över tid för att studera återhämtning efter 

dagkirurgi. Det är en prospektiv longitudinell studie där vi samlat data från samma deltagare 

vid två olika tillfällen för att följa deras återhämtning efter dagkirurgi (Polit & Beck, 2012). 

 

Urval 

Urvalet beskrivs bäst som ett konsekutivt urval där alla patienter som uppfyller 

inklusionskriterierna under en given tidsperiod har inkluderats (Polit & Beck, 2012). Antal 

inkluderade uppgår till de som ville besvara enkäten under tiden 5e mars tom. 16e april 2015, 

målet för studien var att få minst 50 svarande. 

 

Inklusionskriterier 

Patienter som opererats dagkirurgiskt vid aktuellt sjukhuset.  

 

Exklusionskriterier  

Ej svensktalande patienter, patienter med terminal sjukdom samt patienter med tidigare 

psykiatrisk diagnos. 
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Kontext 

Studien har utförts vid dagkirurgiska avdelningar på ett mellansvenskt universitetssjukhus 

under våren 2015. Vi har inkluderat patienter från centraloperations dagkirurgiska avdelning, 

från OPÖs (oral- plastik- och öron) dagkirurgiska avdelning samt dagkirurgiska patienter från 

gynekologiska anestesi- och operationsavdelningen. Detta ger i grova drag tre olika 

patientkategorier. 

 

Datainsamlingsmetod 

Studien avser att mäta olika symptom efter dagkirurgi. Data har samlats in med hjälp av ett 

egenutvecklat frågeformulär, se bilaga 2, där olika områden skattas på en fyragradig skala. 

Skalan har graderats i nivåer från inte alls, mild, måttlig och svår. Även demografiska data 

har samlats in med enkäten. Enkäten har utvecklats med inspiration av Mattila et al. (2005), 

som konstruerat sitt frågeformulär på liknande sätt. Vi har mätt vid 48 timmar samt efter sju 

dagar på liknande sätt som Rosén et al (2011). 

 

Tillvägagångsätt 

Deltagare har tillfrågats muntligt och skriftligt om deltagande i studien och de som tackat ja 

till studien har fått ett följebrev, bilaga 1, samt ett frågeformulär, bilaga 2. Patienterna har 

lämnat namn och telefonnummer samt en tid då de vill bli uppringda. Personal vid de 

dagkirurgiska avdelningarna har administrerat utlämnandet av enkäterna. Personalen på 

avdelningarna informerades om studien vid tre olika planerade besök på respektive 

avdelning. För att få svar på frågorna har vi ringt upp patienterna sju dagar efter utskrivning, 

på den tid som patienterna angett. På så sätt har vi undvikit att skicka brev och målet har varit 

att erhålla en hög svarsfrekvens. Patienternas uppgifter har hanterats konfidentiellt när de valt 

att deltaga i studien. Svaren har samlats in under studiens gång för att sedan bearbetas och 

analyseras. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskning på människor styrs i Sverige av Lag om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS, 2003:460). Där bestäms i 1 § att syftet är att skydda människan och 

människovärdet vid forskning på människor. Lagen tillämpas enligt 3 § då känsliga 

personuppgifter skall hanteras eller om forskningen på en människa eller biologiskt material 

från människa skall studeras. För att bedriva forskning på patienter krävs i Sverige godkänd 
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etikprövning enligt 6 §.  Studier på grundläggande nivå granskas inte av etisk kommitté enligt 

2 § i lagen. Empiriska studier på grundläggande nivå skall dock enligt praxis vara godkända 

av de verksamheter där de genomförs innan datainsamling kan ske. Godkännande av 

verksamhetschefer för centraloperation och ANIVA, anestesi- och intensivvårdsdivisionen, 

har inhämtats före studiens start, se bilaga 3. Preliminärt godkännande för studien inhämtades 

via mail varför vi delade ut de första enkäterna redan 5e mars, medan tillstånden skriftligt 

gäller från 9e mars. Den första patienten ringde vi 12e mars. 

 

Då studien utförts med frivilliga deltagare med syfte att förbättra vård och omsorg för 

patienter som genomgått dagkirurgi så är nyttan större än risken med denna studie. Vidare har 

persondata behandlats konfidentiellt under studien för att därefter förstöras, vilket gör att 

patienternas identiteter inte kan röjas. Studien gynnar patienterna i ett längre skede vilket är 

önskvärt, för både patienter, anhöriga och vårdpersonal. De patienter som upplevt problem 

efter dagkirurgi och varit i behov av uppföljning har vi hänvisat till respektive mottagning 

eller till deras vårdcentral. 

 

Bearbetning och analys 

Då studien är kvantitativ är statistisk bearbetning av data möjlig. Vi vill beskriva vårdlidande 

hos patienterna varför deskriptiv statistik så som frekvenser, centralmått och beskrivande 

diagram har utförts (Ejlertsson, 2003; Rissanen, 2013). Dataanalys har genomförts med 

mjukvaran IBM-SPSS Statistics 20, där SPSS står för Statistical Package for the Social 

Sciences samt med Microsoft Excel. 

 

Symptom efter dagkirurgi har i studien skattats på en skala som graderats i nivåer från inte 

alls, mild, måttlig och svår. Dessa variabler är mätta på ordinalskala, då det ordnar nivån på 

komplikationen i fyra. Det säger dock inte något om hur mycket större en nivå är jämfört med 

en annan, vi kan inte säga att mild är dubbelt så svagt som svår. Utifrån syftet med denna 

studie och dess frågeställningar kommer beräkningar att göras på ett deskriptivt sätt och för 

ordinaldata är frekvenser och centralmått lämpliga. Vi har följaktligen beräknat median och 

typvärden samt redovisat frekvenser och relativa frekvenser. Vidare har icke- parametriska 

statistiska tester utförts för att ytterligare beskriva patientens symptom (Polit & Beck, 2012).  
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I studien såg vi en förbättring av symptom efter sju dagar jämfört med efter 48 timmar. Vi 

ville även bekräfta detta statistiskt och har därför räknat med dessa data. Vid skillnader 

mellan ordinaldata som är parade är Wilcoxons teckenrangtest lämpligt och data är parade då 

vi mäter symptom hos samma individ men vid två olika tillfällen. Vi har mätt skillnaden för 

alla testade symptom i studien, se resultatdelen. Vidare fick vi känslan att det skulle kunna 

vara skillnad mellan de olika operationsavdelningarna relaterat till att olika typer av ingrepp 

utförs. Den variabel med störst utslag var smärta i operationsområdet efter 48 timmar, se 

tabell 1, varför vi började räkna statistiskt på skillnader för den variabeln. För icke parade 

data och fler än två variabler har Kruska Wallis icke parametriska test använts (Polit & Beck, 

2012; Rissanen, 2013). Ingen statistisk skillnad mellan avdelningarna hittades för smärta i 

operationsområdet efter 48 timmar med Kruska Wallis icke-parametriska test, se resultatdelen. 

Detta gjorde att vi inte gick vidare med att fortsätta testa skillnader mellan avdelningarna för 

övriga symptom vid 48 timmar samt sju dagar. Signifikansnivån på alla test är 5 % dvs. p-

värdet < 0.05. Vid beräkningar av dessa test i resultatet är nollhypotesen, H0, att det inte finns 

en skillnad, medan den alternativa hypotesen är att det finns en skillnad.  

 

För alla efterfrågade symptom har vi valt att leta efter statistisk skillnad mellan 48 timmar 

och sju dagar med Wilcoxons teckenrangtest. Vi även har valt att beräkna relativa frekvensen 

av antalet patienter som skattar måttlig plus svår på de olika symptomen, då detta säger 

mycket om kvalitén på den parametern och kan ses som ett vårdlidande. På samma sätt har vi 

även beräknat summa av inte alls plus mild, se tabell 1 och 2 i resultatdelen. Vi har satt en 

gränslinje för den relativa frekvensen på 40 % för måttlig plus svår och kommer för dessa 

variabler, som har relativ frekvens >40 %, att skapa diagram. 

 

RESULTAT 

Totalt tillfrågades 79 personer att delta i studien, 4 tackade nej till att delta. Dessa räknades 

som externt bortfall och erhöll ingen enkät, totalt delades följaktligen 75 enkäter ut. Av dessa 

75 var det 8 personer som inte svarade när vi ringde upp trots flera påringningar och dessa 

räknades då som internt bortfall. Totalt ingår 67 svarande patienter i denna studie, se figur 1. 
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Figur 1. Flödesdiagram över deltagare samt internt och externa bortfall. 

 

Av de 67 deltagande personerna var antal kvinnor 52 och antal män 15. Vad gäller 

fördelningen mellan de olika operationsavdelningarna var det från centraloperation 29 

deltagare, från gynekologiska anestesi- och operationsavdelningen 30 deltagare samt från 

OPÖ åtta deltagare. Av alla deltagare var 64 sövda och tre vakna, dvs. sederade eller i 

spinalbedövning. Av deltagarna (n=67) var 65 nöjda med sin vård under tiden på sjukhuset, 

det motsvarar 97 %. Deltagarnas medelålder var 49,5 år (Standardavvikelse=17,0 år, 95% 

Konfidensintervall: 45,3-53,6 år). 

 

För att svara på syfte och frågeställningar kommer data presenteras i tabeller och därefter 

varje symptom under en egen underrubrik. Frekvenser över styrkan på olika symptom finns i 

tabellerna 1 och 2 nedan och även relativa frekvenser för inte alls plus mild samt för måttlig 

plus svår. Där beskrivs även median och typvärde för respektive komplikation. För 

centralmåtten är svaren kodade enligt inte alls=0, mild=1, måttlig=2 och svår=3 i båda 

tabellerna. 

 

Totalt antal tillfrågade 

deltagare 

79st 

Antal som 

tackat nej  

4st 

Antal som tackat ja 

75st 

Antal som svarat på enkäten efter 

48timmar respektive 7dagar 

67st 

Bortfall under 

datainsamling, dvs. icke 

svarande  8st 
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Tabell 1. Svarsfrekvenser på symptom efter 48 timmar (ntot=67). Centralmåtten är kodade 

enligt inte alls=0, mild=1, måttlig=2 och svår=3. 

Smärta i 

operations

område

Huvud-

värk

Nack-

smärta Heshet POST PDNV Trötthet POUR

Känsel-

bortfall

Frekvenser Inte alls 16 44 60 42 50 55 22 58 57

Mild 19 14 3 15 10 8 18 3 6

Måttlig 25 8 4 5 6 1 21 4 3

Svår 7 1 0 5 1 3 6 2 1

Inte alls + mild 52% 87% 94% 85% 90% 94% 60% 91% 94%

Måttlig + svår 48% 13% 6% 15% 10% 6% 40% 9% 6%

Centralmått Median 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Typvärde 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Relativ 

frekvens

 

 

Tabell 2. Svarsfrekvenser på symptom efter sju dagar (ntot=67). Centralmåtten är kodade 

enligt inte alls=0, mild=1, måttlig=2 och svår=3. 

Smärta i 

operations

område

Huvud-

värk

Nack-

smärta Heshet POST PDNV Trötthet POUR

Känsel-

bortfall

Frekvenser Inte alls 33 57 62 58 64 65 45 63 63

Mild 23 7 4 6 2 2 17 2 1

Måttlig 10 2 1 2 0 0 5 1 2

Svår 1 1 0 0 0 0 0 1 1

Inte alls + mild 84% 96% 99% 97% 100% 100% 93% 97% 96%

Måttlig + svår 16% 4% 1% 3% 0% 0% 7% 3% 4%

Centralmått Median 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Typvärde 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Relativ 

frekvens

 

 

Smärta 

Smärtan i operationsområdet har undersökts. Den relativa frekvensen för måttlig plus svår 

smärta är 48 % efter 48 timmar, tabell 1, medan efter sju dagar är siffran 16 %, se tabell 2. 

Typvärdet för smärta i sår har ändrats från 2 (måttlig) till 0 (inte alls). Figur 2 nedan tydliggör 

även den att efter 48 timmar hade fler måttlig och svår smärta jämfört med efter sju dagar.  

 



23 

 

 

 

Figur 2. Jämförelse av frekvenser av smärtskattning vid 48 timmar och sju dagar. 

 

Wilcoxons teckenrangtest utfördes för att se om det var statistisk skillnad mellan smärta efter 

48 timmar och sju dagar. Patienter rapporterade mindre smärta efter sju dagar jämfört med 

efter 48 timmar (z=5.222, N – ties=38, p<0.001). Skillnad mellan avdelningarna 

centraloperation, gynekologisk operationsavdelning och OPÖ, vad gäller smärta efter 48 

timmar testades med Kurska-Wallis icke-parametriska test. Ingen signifikant skillnad mellan 

avdelningarna hittades med metoden. χ2 (2, N=67)=4,909, p=0.086. 

 

Huvudvärk efter anestesi och operationen har undersökts. Den relativa frekvensen för måttlig 

och svår huvudvärk är 13 % efter 48 timmar, tabell 1, medan efter sju dagar är siffran 4 %, se 

tabell 2. Wilcoxons teckenrangtest utfördes. Patienter rapporterade mindre huvudvärk efter 

sju dagar jämfört med efter 48 timmar (z=3.158, N – ties=21, p=0.002). 

 

Vad gäller nacksmärta är den relativa frekvensen för måttlig och svår nacksmärta 6 % efter 

48 timmar, tabell 1, medan efter sju dagar är siffran 1 %, se tabell 2. Wilcoxons 

teckenrangtest utfördes. Nacksmärta efter sju dagar jämfördes med nacksmärta efter 48 

timmar och ingen skillnad hittades (z=1.667, N – ties=6, p=0.096). 

 

Hals och svalg 

Heshet efter anestesi och operationen har undersökts. Den relativa frekvensen för måttlig plus 

svår heshet är 15 % efter 48 timmar, tabell 1, medan efter sju dagar är siffran 3 %, se tabell 2. 
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Wilcoxons teckenrangtest utfördes för att se om det var statistisk skillnad mellan heshet efter 

48 timmar och sju dagar. Skillnad i heshet hittades efter 48 timmar jämfört med sju dagar 

hittades (z=4.109 , N – ties=23, p<0.001). 

 

Vad gäller smärta i hals och svalg, POST, är den relativa frekvensen för måttlig plus svår 

POST 10 % efter 48 timmar, tabell 1, medan efter sju dagar är siffran 0 %, se tabell 2. 

Wilcoxons teckenrangtest utfördes. Skillnad i POST efter 48 timmar jämfört med sju dagar 

hittades (z=3.630, N – ties=16, p<0.001). 

 

Illamående 

Vad gäller illamående efter hemgång, PDNV, är den relativa frekvensen för måttlig plus svår 

PDNV 6 % efter 48 timmar, tabell 1, medan efter sju dagar är siffran 0 %, se tabell 2. 

Wilcoxons teckenrangtest utfördes. Skillnad i PDNV efter 48 timmar jämfört med sju dagar 

hittades (z=3.022, N – ties=11, p=0.003). 

 

Trötthet och dåsighet 

Trötthet och dåsighet har undersökts. Den relativa frekvensen för måttlig plus svår trötthet är 

40 % efter 48 timmar, tabell 1, medan efter sju dagar är siffran 7 %, se tabell 2. Typvärdet för 

trötthet har ändrats från 1 (mild) till 0 (inte alls). Figur 3 nedan tydliggör även den att efter 48 

timmar hade fler måttlig plus svår trötthet jämfört med efter sju dagar. 

 

 

 

Figur 3. Jämförelse av frekvenser av skattning av trötthet vid 48 timmar och sju dagar. 
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Wilcoxons teckenrangtest utfördes även här för att se om det var statistisk skillnad mellan 

trötthet efter 48 timmar och sju dagar. Patienter rapporterade signifikant mindre trötthet efter 

sju dagar jämfört med efter 48 timmar (z=5.384, N – ties=38, p<0.001). 

 

Blåstömning 

Upplevt problem med blåsfunktionen efter anestesi och operationen har undersökts. Den 

relativa frekvensen för måttliga plus svåra blåstömningsproblem är 9 % efter 48 timmar, 

tabell 1, medan efter sju dagar är siffran 3 %, se tabell 2. Wilcoxons teckenrangtest utfördes. 

Skillnad i upplevd blåstömningsfunktion efter 48 timmar jämfört med sju dagar hittades 

(z=2.232, N – ties=6, p=0.026). 

 

Känselbortfall 

Känselbortfall efter anestesi och operationen har undersökts. Den relativa frekvensen för 

måttlig plus svår känselbortfall är 6 % efter 48 timmar, tabell 1, medan efter sju dagar är 

siffran 4 %, se tabell 2. Wilcoxons teckenrangtest utfördes. Ingen skillnad i känselbortfall 

efter 48 timmar jämfört med sju dagar hittades (z=1.588 , N – ties=8, p=0.112). 

 

DISKUSSION 

Vi har med denna studie haft som syfte att beskriva vilka symptom patienter upplever efter 

dagkirurgi. Vidare ville vi kvantifiera hur starkt dessa symptom beskrivs. En övervägande del 

av deltagarna var kvinnor (n=52), vilket delvis förklaras av att många deltagare rekryterades 

från gynekologisk operationsavdelning. De flesta patienter fick generell anestesi (n=64), 

vilket också tidigare beskrivits som vanligast inom dagkirurgi (Marley & Calabrese, 2014). 

 

Resultatdiskussion 

Smärta i operationsområdet skattas efter 48 timmar av 48 % av patienterna som måttlig eller 

svår vilket tyder på ett vårdlidande hos patienterna. Smärta vet vi sedan tidigare är vanligt 

efter dagkirurgi (Chung et al., 1996; Mattila et al., 2005; Rosén et al., 2009; Wu et al., 2002) 

och postoperativ smärta inskränker livet och gör det svårare att röra sig. Det är också så att 

det finns en korrelation mellan smärta efter 48 timmar och återgång till normal aktivitet efter 

sju dagar (Rosén et al., 2011). Detta gör det viktigt att som patient få god information om 
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förväntad smärta efter ingreppet för att på så vis kunna hjälpa sig själv i hemmet på bästa sätt. 

Smärta klingar dock av och beskrivs efter sju dagar som signifikant lägre i vår studie. En 

sänkning av smärta över tid har även beskrivits av Rosén et al., 2011. Typen av ingrepp 

skiljer sig mellan avdelningarna centraloperations dagkirurgiska avdelning, gynekologiska 

operationsavdelningen samt OPÖs dagkirurgiavdelning och detta kan potentiellt påverka 

smärtintensiteten efter operationerna. Dock skall i så fall smärtlindringen också anpassas efter 

detta. Vi såg inte någon skillnad i skattad smärta efter 48 timmar mellan de tre olika 

avdelningarna vi undersökt i studien. Detta tyder på att smärtlindringen anpassats och visar 

på rättvisa vad gäller smärtlindringen. Detta är gott ur ett rättviseperspektiv vilket är ett av de 

etiska målen med vården (Sarvimäki, & Stenbock-Hult, 2008; Svensk sjuksköterskeförening, 

2014).  

 

Ett problem är dock att så många som 48 % av deltagarna i studien i stort efter 48h skattar 

smärtan som måttlig eller svår. Tidigare har det visats att smärta på sjukhus är vanligt och 

alltför många inneliggande patienter lider av smärta (Wadensten, Fröjd, Swenne, Gordh & 

Gunningberg, 2011). Vidare är smärta en av de vanligaste symptomen direkt i anslutning till 

dagkirurgi (Rosén et al., 2009) vilket ytterligare sätter ljuset på problemet. Information till 

patienten skulle kunna förbättra förväntningarna på smärtan och följsamheten till 

smärtlindring postoperativt. Dock kan amnesi uppstå direkt postoperativt (Barthelsson et al., 

2003) varför god information behövs före kirurgin, inte bara efter när patienten skall gå hem. 

Smärta som inte behandlas förlänger återhämtningen efter dagkirurgi (Rosén, 2011) och 

bidrar i högst grad till vårdlidande. Symptomen efter dagkirurgi sitter i längre än förväntat 

varför även smärtan kan sitta i långt efter sju dagar för vissa patienter (Rosén et al., 2009). 

Dock har 84 % av de tillfrågade i vår studie ingen eller mild smärta efter sju dagar vilket 

likväl är positivt. 

 

Huvudvärk efter anestesi och operation har undersökts och den relativa frekvensen för måttlig 

och svår huvudvärk var 13 % efter 48 timmar. Patienter rapporterade däremot statistiskt 

signifikant mindre huvudvärk efter sju dagar i vår studie, då 4 % uppgav att de hade måttlig 

och svår huvudvärk. Huvudvärk kan bero på stress av kirurgin, anestesin samt psykologisk 

stress. Att hålla patienten stabil och inom fysiologiska gränser blir därför viktigt under 

anestesin. Ingen studie har lyckats hitta något specifikt läkemedel som orsakar huvudvärk 

efter generell anestesi. Spinalanestesi kan ge spinal huvudvärk (Aitkenhead, 2013). I vår 
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studie har de flesta fått generell anestesi (n=64) och vi har inte någon patient som fått spinal 

huvudvärk. 

 

Att etablera fri luftväg under anestesi kan potentiellt ge ont i nacken, heshet samt smärta i 

svalget varför dessa symptom har undersökts i vår studie. Relativa frekvensen av måttlig och 

svår smärta i nacken rapporterades i vår studie som låg både efter 48 timmar och sju dagar, se 

tabell 1 och 2. Ingen av de tidigare studierna som beskriver postoperativa symptom efter 

dagkirurgi (Chung,et al., 1996; Mattila et al., 2005; Rosén et al., 2009; Wu et al., 2002) har 

med smärta i nacken som komplikation vilket gjorde att vi ville undersöka detta. Glädjande 

nog var detta ovanligt, se tabell 1 och 2. Dock är smärta i svalget och heshet efter generell 

anestesi väl studerat och något som leder till minskad tillfredställelse efter kirurgi (Jaensson, 

2013). I vår studie har de flesta patienterna varit sövda (n=64) och hur många av dessa som 

hade endotrakealtub eller larynxmask är inte undersökt i studien då syftet var ett annat. 

Heshet efter dagkirurgi upplevdes som måttlig plus svår av 15 % av deltagarna efter 48 

timmar, vilket påverkar dessa patienter. Efter sju dagar upplevde dock 97 % av alla deltagare 

inga eller endast milda symptom på heshet, vilket är positivt. Denna sänkning är statistiskt 

säkerställd och tolkas också som kliniskt relevant (SBU, 2012) av oss. Smärta i hals och 

svalg (POST) upplevdes av färre patienter än de med heshet, se tabell 1 och 2. Smärtan i 

svalget minskade också signifikant efter sju dagar jämfört med efter 48 timmar. Att minska 

smärta i hals och svalg genom att gurgla ketalar och aspirin som Kalil et al. (2014) föreslår 

används inte vid sjukhuset där studien utfördes. Dock kan vidare studier där lokalbedövning 

används vara intressanta att utföra. För att undvika smärta är rätt storlek på tub, korrekt 

kufftryck samt skonsam intuberingsteknik beprövade åtgärder (Jaensson, 2013). 

 

Förekomsten av illamående efter hemgång (PDNV) var låg i vår studie, se tabell 1 och 2. 

Illamående och kräkning är ett problem direkt i anslutning till anestesin i form av PONV, 

men efter hemgång är PDNV och lidandet till följd av detta lägre. Illamående efter hemgång 

är undersökt tidigare (Mattila et al., 2005; Wu et al., 2002) med total incidens på runt 17-21 

%. Illamående kan förebyggas med god anamnes (Gundzik, 2008) och anestesi som ger 

minimalt illamående (Smith & Thwaites, 1999). Efter hemgång kan illamående bero på 

många orsaker men efter sju dagar borde anestesins bidrag vara obefintligt, vilket också 

visades i studien, se tabell 2. 
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Vår studie visar att trötthet och dåsighet tillhör de mest frekvent förekommande postoperativa 

symptomen, se tabell 1 och 2. Det är ett symtom som avtar mycket vid jämförelsetillfällena 

48 timmar och sju dagar efter operation, och sänkningen är statistiskt säkerställd. Trötthet och 

dåsighet är relaterat till både anestesilängd, anestesityp och typ av kirurgi (Chung et al., 1996; 

Wu et al., 2002; Mattila et al., 2005), något som varierar mycket inom dagkirurgi och är 

faktorer som patienten själv inte kan påverka. Patienter som själva observerat och rapporterat 

att de upplevde sig trötta eller dåsiga under studien uttryckte inte detta som något 

problematiskt. Vi tyder det som något positivt i den bemärkelsen att det funnits utrymme för 

patienten att återhämta sig i hemmet. Detta kan vara en följd av anpassad 

sjukskrivningsperiod, information och reflektionsmöjlighet för patienten av sitt tillfälliga 

tillstånd. Vård i hemmet gynnar även den naturliga vården och hälsoprocesserna (Eriksson, 

2014) vilket tänkbart även minskar vårdlidandet. 

Att drabbas av postoperativ urinretention (POUR) anser vi vara ett hot mot välbefinnande och 

påverkar hälsan negativt. Vi visste innan studien att anestesi bidrar till urinretention och hade 

en teori att patienten upplevde mikteringsproblem hemma trots att de vid utskrivning förmåtts 

kissa en gång. Samt att vi innan studien utfördes hade en tanke om att fler patienter 

opererades under spinalanestesi, något som är en bidragande faktor till urinretention (Niazi & 

Taha, 2014). Predisponibla faktorer för att urinretention uppstår postoperativt är neurologiska 

sjukdomar samt neuropatier relaterade till diabetes och alkoholkonsumtion. Vidare har ett 

flertal läkemedel som används inom anestesi en hypoton effekt på blåsan exempelvis 

antikolinergikum så som Atropin (Baldini et al., 2009). Ett problem är dock att det är svårt att 

undersöka just urinretention med frågeformulär, istället har vi frågat om bekymmer att 

tömma blåsan, se bilaga 2. Resultatet visar att de som deltagit i vår studie inte har drabbats av 

problem att tömma blåsan i hög grad, se tabell 1 och 2. Det innebär att vi åsamkat litet 

vårdlidande för patienten, och det indikerar att rutinerna för blåstömning följs på ett 

patientsäkert sätt. Vi hänvisar då till riskfaktorer för nedsatt blåsfunktion så som anestesiform 

och anestesiläkemedel kontra åtgärderna inför hemgång, så som kontroll av urinblåsa med 

bladderscan samt miktering innan utskrivning (Souter & Pavlin, 2005).  

 

Frekvensen av känselbortfall vid dagkirurgi studerades i vår studie då det fanns lite data från 

Sverige i andra studier om detta område. Det finns mycket som förklarar hur och varför 

känselbortfall uppstår rent fysiologiskt genom kompression, översträckning och uppkomsten 
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av ischemiska områden. Vanligt utsatta områden för nervskador är ulnarnerven, plexus 

brachialis, sacrala- och lumbala nervrötter (Cheney et al., 1999). Men även känselbortfall vid 

elementära manipulationer kan uppstå, som vid skapandet och upprätthållandet fri luftväg. 

Frekvensen för känselbortfall var låg i vår studie, se tabell 1 och 2. Dock påverkas vissa 

individer kraftigt och det visade det sig att en patient fått ett ihållande känselbortfall på 

tungspetsen. Detta var inget som skapade ett lidande enligt patienten själv men visar att en 

nervskada oberoende av storlek kan vara långvarig och uppstår av enkla skäl. Det är viktigt 

att hänsyn tas till storleksanpassad larynxmask och endotrakeltub samt dess positionering för 

att undvika skador på tunga och andra strukturer i luftvägens anatomi (Jeansson, 2013). De 

positiva resultaten från vår studie visar att det inte är vanligt med känselbortfall. Det skulle 

kunna bekräfta att de föreskrivna åtgärder som tas med avseende på positionering, polstring 

och avlastning av utsatta områden utförs med stor följsamhet. Vidare är operationstiderna 

inom dagkirurgi korta vilket förebygger uppkomsten av känselbortfall (O´Connel, 2006). Den 

nervskada som är skapad av kirurgin och som är oundviklig och kan medföra känselbortfall 

har heller inte uttryckts av patienter som ett stort lidande i vår studie. Inga patienter som 

deltagit i studien har heller inte utvecklat trycksår. 

Dagkirurgi har flera fördelar (Marley & Calabrese, 2014) både från yrkesutövarens synvinkel 

och för patienterna, och det har också i stort bekräftats i vår studie då symptomen varit 

lindriga. Komplikationer i form av postoperativa symtom är få och styrker fördelarna med 

dagkirurgi. Dagkirurgi möjliggör återhämtning i hemmet vilket ökar patienttillfredställelsen 

(Lemos et al., 2009) och vård i hemmet bidrar också till de naturliga hälsoprocesserna genom 

naturlig vård vilket är bra för helandet (Eriksson, 2014).  Dagkirurgins fördelar bekräftas 

även av att antalet deltagare i vår studie till 97 % var nöjda med sin vård. 

Det är en utmaning att som anestesisjuksköterska jobba inom dagkirurgisk verksamhet 

eftersom det är fokus på högt patientflöde och balansen mellan effektivitet och 

patientsäkerhet är viktig. Det är viktigt för säkerheten med god narkosbedömning (Kehlet & 

Dahl, 2003) och tillämpade direktåtgärder vid eventuella symptom som ökar patienternas 

tillfredställelse (Lemos et al., 2009). Exempel på detta kan vara att som anestesisjuksköterska 

administrera antiemetika om patienten mår illa. Vidare är god patientinformation om 

normalförlopp samt hur de skall sköta eftervården viktigt för patienterna (Berg et al., 2013), 

och där har anestesisjuksköterskan i vissa fall en nyckelroll. Även att träffa kirurgen före 

operation är bra för patienten och efterfrågas (Barthelsson et al., 2003). Patienten kan om inte 
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dessa säkerhets och kvalitetsåtgärder följs hamna i en gråzon där dagkirurgi utförs trots att 

patienten skulle kunna må bättre av inneliggande vård eller att viktig information till 

patienten missas. Detta kan äventyra patientsäkerheten och direkt ge ett missnöje med 

omvårdnaden. För att tillhandahålla god dagkirurgisk verksamhet är det viktigt med en 

patient som ursprungligen uppfyller kriterierna avsedda för dagkirurgi. Uppföljningen efter 

dagkirurgi är också viktig och sker enligt rutiner med både bokade återbesök till kirurgen 

samt med uppföljning per telefon. 

Eriksson (1994) har i sin omvårdnadsteori om lidande en övergripande ansats till de områden 

som rör individens perspektiv och som också får relevans för samhället. I vår studie var 

smärta och trötthet de områden som framför allt gav lidande enligt patienterna. Lidandet efter 

dagkirurgi tolkas i denna studie som vårdlidande. Lidandet är unikt för varje individ och kan 

ta sig olika former efter en operation, vilket vi har studerat. Lidande och hälsa är två olika 

sidor av människans livsprocess och som anestesisjuksköterska gäller det att stödja denna 

process. Rent konkret handlar det om att utveckla vårdmiljön, däribland vårdkulturen och 

sjukhusmiljön inom dagkirurgi, patienten skall känna sig inbjuden och välkommen. Patienten 

skall informeras och vara delaktig. Vidare skall patienten få den vård och behandling som 

sjukdomen kräver på ett professionellt sätt. Detta är verktyg som underlättar yrket som 

anestesisköterska och att behålla den grundläggande synen på vad hälsa för patienten innebär. 

Speciellt med tanke på den effektivisering och produktionslönsamhet som ofta nämns i 

operationssammanhang. Att vårda som anestesisköterska innebär inte bara att utföra 

omvårdnadsåtgärder, det gäller ha en helhetssyn på människan och hälsa (Eriksson, 1987). 

Att med bibehållen vetenskaplig förankring utföra sitt arbete gynnar patienten och på sikt 

även samhället. För att förhålla oss till vårdlidandet som sådant måste vi åter ha förståelse för 

patienten i alla led. Kunskapsbrist, avsaknad av reflektion och en alltför sjukdomscentrerad 

vård gör att vi glömmer människan i vården (Eriksson, 1994).  

De värden som preciseras av Riksföreningen för anestesi och intensivvård i 

kompetensbeskrivningen för legitimerad specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot 

anestesisjukvård kan för en anestesisjuksköterska tyckas omfattande och övermäktigt att 

jobba enligt. Skriften preciserar framför allt att anestesisköterskan förväntas kunna skapa 

tillit, förtroende och undervisa patienter. Vidare definieras en rad rent praktiska färdigheter 

som att kunna etablera fri luftväg under operation (Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård och svensk sjuksköterskeförening, 2010). Anestesisköterskans ansvarsområden 
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att etablera tillit och förtroende samt att undervisa är relevanta inom dagkirurgi. Den korta 

tiden som patienten är fysiskt utlämnad till anestesin och det perioperativa 

omvårdnadstillfället har betydelse för patientens återgång till vardagen. Om patienten känner 

tillit, får information och god beredskap för det förväntade postoperativa förloppet är många 

positiva aspekter vunna, både för individ och också samhället. För individen innebär det en 

stor fördel med avseende på välbefinnande på grunderna att onödigt lidandet och oro inte 

uppstår (Lemos et al., 2009). Individens välbefinnande sprider sig, som ringar på vatten, som 

något positivt till ett helt folkhälsoperspektiv.  

 

Ur ett rättviseperspektiv, en pliktetisk tanke (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008), gör 

dagkirurgi att vårdens resurser räcker åt så många som möjligt då dagkirurgi är 

kostnadseffektivt. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) bygger vidare på 

rättvisetanken när den säger att vård skall ges till alla på lika villkor. Ett förhållningssätt som 

även stöds av ICN:s etiska kod för sjuksköterskor som stryker sjuksköterskans roll i 

förhållandet till allmänheten vad gäller jämlikhet och fördelning av resurser (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Vad gäller de ekonomiska vinsterna samt eventuella 

förkortningar av vårdköer tack vare dagkirurgi, har det antagligen en samhällelig betydelse. 

Men det har inte varit relevant för vår utförda studie. Dock kan den tänkas gynna både 

arbetsbelastningen på sjukhusavdelningar och antalet onödiga vårdkontakter. 

 

Metoddiskussion 

Studien är utförd med kvantitativ design och är icke- experimentell. Studien har mätt en 

grupp patienter efter att de vårdats dagkirurgiskt efter 48 timmar och sju dagar och är således 

en longitudinell studie (Polit & Beck, 2012). Designen är lämplig när ett fenomen, så som 

återhämtning, skall följas över tid. Ett problem som kan uppkomma vid longitudinella studier 

är att vissa deltagare från första mättillfället inte svarar vid andra mättillfället, en typ av 

bortfall. För att undvika detta har data har samlats in via telefonsamtal. Patienterna har fått ett 

formulär med sig hem där de kunnat anteckna sina symptom vid 48 timmar, varför svar från 

både 48 timmar och sju dagar kunnat samlas in vid ett tillfälle. Om patienterna slarvat med att 

skriva upp sina symptom vid 48 timmar och istället svarat från minnet finns risk för recall-

bias då de kanske inte minns exakt hur det var efter 48 timmar vid svarsrapporteringen (Polit 

& Beck, 2012). Men om patienterna använt vårt formulär som tänkt och skrivit upp sina 

symptom efter 48 timmar borde minnet inte vara ett problem. En annan fördel med att ringa 
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upp patienten för att erhålla svar är att inga frågor kan förbises av misstag av patienten, vi får 

således svar på alla frågor i enkäten från varje patient, vilket är bra. 

 

Studiepopulationen är patienter vid Akademiska sjukhuset som vårdats dagkirurgiskt och 

urvalet är konsekutivt. Konsekutivt urval är icke randomiserat och detta utgör ett problem för 

den externa validiteten, dvs. generaliserbarheten i studien. Vi genomför ingen intervention i 

studien varför randomisering kan tyckas överflödigt, men ett helt randomiserat urval hade i 

teorin givit bästa generaliserbarheten av resultaten till populationen. Det konsekutiva urvalet 

är icke-randomiserat men är bland dessa ett bättre alternativ än bekvämlighetsurval. Vidare är 

konsekutivt urval ett praktiskt tillvägagångsätt. Om konsekutivt urval används under en kort 

tid kan det hända att urvalet inte blir helt representativt. Om studien pågår över längre tid gör 

det att resultaten blir mer generaliserbara ju längre studien håller på, då fler patienter 

inkluderas. Om generalisering sker konservativt fungerar urvalsmetoden med icke-

randomiserat urval bra (Polit & Beck, 2012) och har använts i vår studie.  

 

Totalt har fyra patienter tackat nej till att vara med i studien, medan åtta inte svara. Detta ger 

ett bortfall på tolv patienter av 79 med ett relativt bortfall på 15 %. Andra orsaker till bortfall 

i vår studie som inte syns i dessa siffror, är att sjuksköterskorna på de olika avdelningarna 

som administrerat utdelningen av enkäter, vissa dagar inte haft tid eller glömt delat ut 

enkäter. Dessa missade patienter blir för oss osynliga och vi kan på intet sätt veta hur många 

de är utan att spekulera. Vi har vidare endast åtta svarande från OPÖ jämfört med 29 och 30 

svarande från centraloperation och gynekologiska operationsavdelningen. Att endast åtta 

svarat på OPÖ beror bland annat på att en av sjuksköterskorna på OPÖ på eget initiativ 

exkluderat en patient som genomgått tonsillektomi från vår studie. Detta kan dock inte 

förklara den låga svarsfrekvensen på OPÖ, varför vi tror att de inte tillfrågat patienter lika 

flitigt som på de andra avdelningarna. Att det är frivilligt att delta gör också att patienter som 

kan vara representativa för populationen inte inkluderas, dock är det inte rimligt ur etisk 

synpunkt att tvinga patienter att delta. Ett annat etiskt problem är att vi ej erbjudit hjälp till de 

patienter som behövt, annat än den information de redan erhållit från sitt dagkirurgiska besök 

alternativt hänvisning till vårdcentral eller akutmottagning. Att vi använt telefonsamtal som 

datainsamlingsmetod ger högre svarsfrekvens jämfört med brev men kan i teorin ge ett 

bortfall då det finns de i samhället som inte har någon telefon och detta missgynnar de med 
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låg socioekonomisk status (Wu et al., 2002). Dock har alla tillfrågade i vår studie haft telefon 

varför det inte varit ett problem.  

 

Vad gäller enkäterna är reliabilitet viktigt för kvalitén på mätinstrumentet och beskriver hur 

konsekvent det mäter en variabel. Intern validitet är ett begrepp som beskriver vad som har 

orsakat effekten i resultatet. Validitet och reliabilitet hänger ihop och en enkät som saknar 

reliabilitet kan inte ha validitet. Vidare är validitet svårt att mäta och det finns inga ekvationer 

för det (Polit & Beck, 2012). I vår studie har vi använt ett instrument som vi utvecklat själva 

med inspiration av Mattila et al. (2005). Vår tanke har därmed varit att fånga symptom 

relaterade till arbetet som anestesisjuksköterska och på så vis lära oss mer om vår specialitet. 

Vi har mätt olika symptom som alla kan bidra till patientens upplevelse av lidande efter 

dagkirurgi, men vi har inte använt en validerad enkät för att mäta lidande. Därför kan vi inte 

med hundra procent säkerhet säga att vi mätt lidande, men vi kan tolka resultaten i ljuset av 

Erikssons (1994) teori om lidande. Vi har inte heller använt mer holistiska mått så som 

livskvalité eller upplevd hälsa, av tidigare nämnd anledning, nämligen att vi vill göra en 

studie relevant för anestesisjuksköterskor. Vi upplever att vald forskningsmetod fungerade 

väl för vårt syfte. 

 

Framtiden tyder på mer dagkirurgi då utvecklingen inom anestesi och kirurgi konstant går 

framåt. Som anestesisjuksköterska gäller det att följa med i utveckling samt att ha en god 

balans mellan det höga patientflödet och samtidigt ge god vård utan att glömma individen. 

Postoperativ smärta och trötthet har i vår studie visat sig vara påtagliga och möjliggör i 

framtiden underlag för interventionsstudier. Andra förslag på framtida forskning kan vara 

kvalitativa intervjuer. 

 

Slutsats 

De flesta dagkirurgiska patienterna är nöjda med sin vård, 97% i vår studie. En förbättring i 

upplevda symptom finns efter sju dagar jämfört med efter 48 timmar. Förbättringspotential 

finns inom smärtlindring och vidare bör utrymme för återhämtning finnas då trötthet visat sig 

vara förekommande.  
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BILAGA 1. Följebrev 

 

UNDERSÖKNING AV KOMPLIKATIONER EFTER DAGKIRURGI 

 

Du tillfrågas härmed om du vill delta i ett kvalitetsförbättringsarbete där vi skall undersöka 

komplikationer efter anestesi. 

Varför görs studien? 

Studien utförs som ett led i kvalitetsförbättringen av vården och som en del av en 

magisteruppsats på avancerad nivå. 

 

Vad innebär studien för mig? 

Studien innebär att du svarar på en enkät som lämnas till dig vid utskrivning. Vi kommer att 

ringa upp dig en vecka efter utskrivning och du kommer att få lämna svaren via telefon, 

enkäten behöver därmed inte skickas in. Dock får du frågorna i pappersformat så att du i lugn 

och ro kan förbereda dig inför samtalet. Du kan när du lämnar ditt telefonnummer även lämna 

en tid då du vill bli uppringd. 

Hur garanteras integriteten? 

Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och det innebär att dina svar inte kommer 

att kunna identifieras. Du har enligt personuppgiftslagen (PUL) rätt att gratis få ta del av de 

uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella felaktigheter rättade. Data 

kommer att förstöras efter studiens slut. 

Deltagande är frivilligt 

Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan när du vill. 

Ansvarig för studien 

Daniel Olsson, leg sjuksköterska. Anestesisjuksköterskestudent. Tel: 073-72 47 338. 

Andrea Olsson, leg sjuksköterska. Anestesisjuksköterskestudent. Tel: 070-618 08 11. 

Björn Wikehult, specialistsjuksköterska, lektor, Uppsala Universitet samt aktuellt sjukhuset. 

Mail: Bjorn.wikehult@surgsci.uu.se 
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Frågeformulär- som stöd, svar lämnas via telefon 

Ålder_________ Kön__________ Operation_________________________ 

Sövd eller vaken under operation ___________________________________ 

Är du nöjd med omvårdnaden under operationen? Ja □ Nej □ 

Nedan följer ett antal frågor om hur du mår efter din operation. Enkäten består av två delar. Frågorna 

rör områdena smärta i operationsområdet, ont i nacke och hals, huvudvärk, heshet, illamående, 

dåsighet, svårigheter att tömma blåsan samt känselbortfall i någon del av kroppen. Du skall skatta din 

upplevelse på en graderad skala från; Inte allas, mild, måttlig och svår. 

___________________________________________________________________________ 

Del 1:  

Besvara denna del 48 timmar efter operation. (OBS! svaren lämnas dock först vid 

telefonsamtalet sju dagar efter hemgång, se följebrev.) 

Smärta 

1. Hur skattade du din eventuella smärta i operationsområdet 48 timmar efter operationen? 

Inte alls □ Mild □ Måttlig □ Svår □ 

2. Upplevde du eventuell huvudvärk 48 timmar efter operationen?  

Inte alls □ Mild □ Måttlig □ Svår □ 

3. Upplevde du eventuell smärta i nacke 48 timmar efter operationen?  

Inte alls □ Mild □ Måttlig □ Svår □ 

 

 

Hals/svalg 

1. Hur skattade du eventuell heshet 48 timmar efter operationen? 

Inte alls □ Mild □ Måttlig □ Svår □ 

2. Hur skattar du eventuell smärta i halsen 48 timmar efter operationen? 

Inte alls □ Mild □ Måttlig □ Svår □ 

Illamående 

 Hur skattade du eventuellt illamående 48 timmar efter operationen? 

Inte alls □ Mild □ Måttlig □ Svår □ 

Trötthet och dåsighet 

 Hur skattade du eventuellt trötthet och dåsighet 48 timmar efter operationen? 

Inte alls □ Mild □ Måttlig □ Svår □ 

Blåstömning 

 Upplevde du eventuellt bekymmer att tömma blåsan 48 timmar efter operationen? 

Inte alls □ Mild □ Måttlig □ Svår □ 

Känselbortfall 

 Upplevde du eventuella känselbortfall någonstans på kroppen 48 timmar efter 

 operationen? 

Inte alls □ Mild □ Måttlig □ Svår □ 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

Del 2: 

Besvara denna del sju dagar efter operationen 

Smärta 

1. Hur skattade du din eventuella smärta i operationsområdet sju dagar efter operationen? 

Inte alls □ Mild □ Måttlig □ Svår □ 

2. Upplevde du eventuell huvudvärk sju dagar efter operationen? 

Inte alls □ Mild □ Måttlig □ Svår □ 

3. Upplevde du eventuell smärta i nacke sju dagar efter operationen? 

Inte alls □ Mild □ Måttlig □ Svår □ 

Hals/svalg 

1. Hur skattade du eventuell heshet sju dagar efter operationen? 

Inte alls □ Mild □ Måttlig □ Svår □ 

2 Hur skattar du eventuell smärta i halsen sju dagar efter operationen? 

Inte alls □ Mild □ Måttlig □ Svår □ 

Illamående 

Hur skattade eventuellt illamående sju dagar efter operationen? 

Inte alls □ Mild □ Måttlig □ Svår □ 

Trötthet och dåsighet 

 Hur skattade eventuellt trötthet och dåsighet sju dagar efter operationen? 

Inte alls □ Mild □ Måttlig □ Svår □ 

Blåstömning 

Upplevde du eventuellt bekymmer att tömma blåsan sju dagar efter operationen? 

Inte alls □ Mild □ Måttlig □ Svår □ 

Känselbortfall 

Upplevde du eventuella känselbortfall någonstans på kroppen sju dagar efter operationen? 

Inte alls □ Mild □ Måttlig □ Svår □ 

 

 

Tack för din medverkan! 
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