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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Ett personcentrerat förhållningssätt är viktigt för att främja en god kommunikation 

mellan vårdgivaren och patienten. Detta tillsammans med att den information patienten 

får inför utskrivning är adekvat, lätt att förstå och anpassad till individen gör att fler 

patienter känner sig nöjda med vården och trygga med sin utskrivning. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken information patienter får vid 

utskrivning från sjukhus samt vilken information patienter tycker är viktig att få. 

 

Metod 

Enkätstudie med kvantitativ ansats. En enkät utformades av författarna och delades ut 

till utskrivningsklara patienter på två avdelningar under tre veckor. Enkäten besvarades 

av 38 patienter och data analyserades med deskriptiv statistik. 

 

Resultat 

Den information som gavs till flest patienter var om diagnos, behandling och vart de 

skulle vända sig vid akuta problem. Sex och samliv samt råd om hygien, dusch och 

eventuell sårskötsel var de ämnen minst antal patienter fick information om. Det som 

flest patienter ansåg vara mycket viktigt att få information om var vart de ska vända sig 

vid akuta problem, risker/komplikationer/symtom att vara observant på efter 

sjukhusvistelsen, varför de tar sina mediciner samt information om behandlingar. 

Information om sjukskrivning och intyg, alkohol samt rökning och snusning ansåg 

flest patienter vara oviktigt. 

 

Slutsats 

Flest patienter fick information av medicinsk karaktär, det var dock fler än dessa 

områden patienter tyckte var viktig att få information om. Alla patienter har olika 

informationsbehov och det krävs mer individanpassad information till patienter inför 

utskrivning. Det behövs mer forskning om patientinformation. 

 

Nyckelord: kommunikation, patientinformation, patientpreferens. 



 
 

ABSTRACT 

Background 

A person centererd approach is important to promote a good communication between 

caregiver and patient. This combined with an adequate, understandable and 

personalized dischargeinformation makes patients feel more satisfied with the care 

given, and makes them more secure with their discharge. 

 

Aim 

The aim of this study was to investigate what information patients receive upon 

discharge from hospital, and what information patients think is important to receive. 

 

Methods 

A questionnaire with a quantitative approach. The questionnaire was designed by the 

authors and distributed to patients ready for discharge in two different departments 

during a period of three weeks. A total of 38 patients participated and the data was 

analyzed with descriptive statistics. 

 

Results 

The information that most patients received was about diagnosis, treatments and where 

to turn in case of urgent problems. Sex and intimacy and advice on hygiene, showers 

and possible wound care were the topics fewest patients were informed about. The 

information most patients considered being very important was about where to turn 

with urgent problems, risks/complications/symptoms to be observant of after 

hospitalization, why they are taking their medications and information about 

treatments. Information about sick leave and medical certificates, alcohol, smoking and 

snuff was considered unimportant by most patients. 

 

Conclusions 

Most patients received information of a medical nature, however more than these areas 

were considered important to get information about. All patients have different 

information needs, therefore more personalized information to patients prior to 

discharge is required. More research is needed on patient information. 

Keywords: communication, patient information, patient preference. 
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1. BAKGRUND 

1.1 Kommunikation 

Ordet kommunikation kommer från latinets communica´tio som betyder ömsesidigt 

utbyte, via commu´nico vilket betyder göra gemensamt. (Nationalencyklopedin 2016). 

Ordet kommunikation kan syfta på överföring av information men även transport av 

varor eller personer (Fossum, 2013). När kommunikation används i det här arbetet är 

det överföring av information som menas. När vi människor kommunicerar gör vi det 

gemensamt och det sker ett ömsesidigt utbyte av information, tankar och åsikter. Vi 

människor har tre huvudsakliga sätt som vi använder för att kommunicera; ord, 

röstkvalitet och kroppsspråk. Dessa tre måste samarbeta för att vi ska förstå och 

förmedla oss tydligt i samförstånd med andra människor. Det handlar inte bara om vad 

vi säger, utan hur vi säger det och hur vi ser ut när vi säger det.  Alla människor förstår 

och uppfattar information och kommunikation olika, vilket gör det viktigt att uttrycka 

sig på ett sätt som gör att så många som möjligt kan förstå. Det finns två typer av 

kommunikation; verbal kommunikation och icke-verbal kommunikation. Den verbala 

kommunikationen kräver en gemensam kommunikativ förmåga, som till exempel ett 

gemensamt språk för att fungera. Kommunikation används för att skapa förståelse och 

det krävs förmåga i att lyssna, tala, observera, fråga, analysera och utvärdera för att få 

till en god kommunikation (Fossum, 2013). Verbal kommunikation underlättar 

samarbetet mellan två parter (Zakzesky, Klink, McAndrew, Schroeter & Johnson 

2015). 

  

1.2 Professionell kommunikation  

Inom den professionella kommunikationen har bemötande en stor plats. Bemötandet 

handlar om hur ett samtal utförs och genomförs, det är ett ganska abstrakt begrepp men 

är inom svensk sjukvård ett viktigt begrepp. Bemötande handlar bland annat om hur 

personalen hälsar på patienten, ser personen i ögonen, tar i hand, men också om 

människosyn samt värdighet och respekt för patient och anhöriga. Inom begreppet 

bemötande hamnar även kunskap om olika kulturer, religioner och etniciteter. Det 

handlar om att kunna möta och kommunicera med varje människa på deras villkor på 
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ett respektfullt sätt (Fossum, 2013). Detta överensstämmer även med  2 § i Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) där det står; 

 

“Vården skall ges med respekt för alla människors  

lika värde och för den enskilda människans värdighet...” 

 

När vi arbetar inom vården kommunicerar vi inte som privatpersoner utan som 

professionell personal. Det kräver ett annat språk än hemma eller när två vänner talar 

med varandra. Det gäller att både tala med ett språk som ger patienterna förutsättningar 

att förstå, samt att bemöta patienterna med respekt och värdighet oavsett personliga 

åsikter. Detta kan ibland vara svårt och det är viktigt att personalen är medveten om 

vilka icke-verbala signaler de utstrålar i samtal med patient och anhöriga. Om 

personalen har en annan åsikt än patienten eller tycker att patienten gör fel val av 

behandling är det lätt att detta uttrycks omedvetet i bemötandet eller kroppsspråket. 

Det är därför viktigt att lära känna sig själv och sina åsikter men också sitt eget 

kroppsspråk för att kunna ge så god och respektfull vård som möjligt (Fossum, 2013). I 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2008) står det beskrivet att sjuksköterskor ska 

 

“Ge omvårdnad som respekterar mänskliga rättigheter 

och tar hänsyn till människors värderingar, vanor och tro”. 

 

Sjuksköterskan ska ha förmåga att informera och undervisa patienter och anhöriga 

både individuellt och i grupp. Sjuksköterskan ska även förvissa sig om att patienter och 

närstående förstår given information, och uppmärksamma patienter som inte själva 

uttrycker informationsbehov (Socialstyrelsen, 2005). Att ge information och försäkra 

sig om att patienter och anhöriga förstått den givna informationen är lagstadgat i 

Patientlagens (SFS, 2014:821) 3 kap. 7 §. Detta ligger på både sjuksköterskans och 

läkarens ansvar. För att veta om patienter och anhöriga förstått och tagit till sig 

information är det viktigt att vårdpersonalen ställer öppna frågor för att fånga upp de 

som inte har förstått. Vårdpersonalen bör också vara uppmärksam på deras 

kroppsspråk och andra former av icke-verbal kommunikation. Om läkare eller 

sjuksköterskor framstår som stressade finns det en risk att patienten inte ställer 

ytterligare frågor. Detta eftersom de inte vill ta upp mer av personalens tid (Fossum, 

2013). 
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1.3 Personcentrerad vård 

Att arbeta personcentrerat innebär en strävan efter att se och vårda hela personen och 

tillgodose existentiella, psykiska, sociala och fysiska behov (Suhonen et al. 2005; 

Zakzesky et al., 2015). Det innebär att patientens behov och upplevda problem har lika 

stor betydelse som de behov som vårdpersonalen identifierar, och ska ges lika stor 

plats. Det innebär även att acceptera och respektera patientens åsikter och värderingar 

oavsett om de inte överensstämmer med normen. Autonomi och självbestämmande är 

nyckelord, och deltagande och planering av den egna vården tillsammans med 

eventuella anhöriga är andra grundstenar i personcentreringen (SFS, 2014:821). För att 

kunna känna delaktighet är det viktigt att vara välinformerad. Kunskap har visat sig 

främja patienters känsla av att klara sig själv och uppnå ökad kontroll över den egna 

hälsan (Rohrer, Wilshusen, Adamson & Merry, 2008). När patienter är välinformerade 

och känner delaktighet, har de också lättare för att ställa frågor och uttrycka oro 

(Zakzesky et al. 2015). 

 

Både Lithner et al. (2012) och Vat och medarbetare (2015) poängterar att mer 

individanpassad information krävs vid utskrivning från sjukhus för att ge patienter 

bästa möjliga förutsättning till återhämtning och tillfrisknande i hemmet. På liknande 

sätt skriver Suhonen och medarbetare (2005) att det är orimligt att tro att samma paket 

med information skulle passa alla patienters behov vid utskrivning oavsett 

inläggningsorsak. 

 

1.4 Patienters behov av information 

Enligt Patientlagen (SFS, 2014:821) 3 kap. 1 § har patienter rätt att få information om 

sitt hälsotillstånd, undersökningar och behandling, risker för komplikationer och 

biverkningar samt om metoder för att förebygga sjukdom eller skada. Trots att detta är 

lagstadgat uppger många patienter att de inte får all denna information (Lithner et al. 

2012). I studien gjord i Finland av Suhonen et al. (2005) framkom det att den 

information patienter fick av vårdpersonal under sin sjukhusvistelse inte levde upp till 

deras informationsbehov. Den information som ansågs som viktigast var information 

av medicinsk karaktär som sjukdom och diagnos, undersökningar och resultat samt 
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information om ingrepp och behandlingar. I en annan studie uppgav 49% av de 

deltagande patienterna ett behov av mer information om deras operation, hur de skulle 

hantera symtom och problem när de kom hem, prognos samt ett telefonnummer och en 

person de kunde kontakta efter utskrivning (Lithner et al., 2012). 

Alla patienters behov av information ser olika ut beroende på inläggningsorsak, 

tidigare erfarenheter, upplevelser, utbildning och intresse (Lithner et al. 2012; Suhonen 

et al. 2005). Det är vårdgivarens uppgift att undersöka vilken kunskap och information 

patienten behöver och sedan ge denna på ett bra sätt så att patienten förstår och 

kommer ihåg det som är viktigt. Patienten vet inte alltid själv vilken information den 

behöver och det är då vårdgivarens uppgift att ta reda på om patienten har ett dolt 

behov av information. Ett effektivt sätt för att kartlägga det dolda behovet är att med 

hjälp av öppna frågor be patienten berätta om hur denne upplever sin situation och 

sjukdom. Detta gör att vårdgivaren får en bild om de brister eller problem som finns 

och kan då informera utifrån dessa (Eide & Eide, 2009). 

Lithner och Zilling (2000) undersökte vilken pre- och postoperativ information 

kirurgiska patienter fick. I artikeln beskrivs vikten av god information för att patienten 

själv ska kunna vara delaktig i den postoperativa vården och på så vis ha ett kortare 

och lättsammare postoperativt förlopp, och därmed också kortare vårdtid. De patienter 

som fick bra information hade högre följsamhet till att ta sina mediciner och utföra 

rehabilitering än andra. De upplevde vidare att svenska läkare och sjuksköterskor 

sällan har tid att ge varje enskild patient den tiden som skulle krävas för att kunna ge 

mer individanpassad information. Leino-Kilpi och medarbetare (2014) menar att 

kvaliteten på vården i stort kan förbättras genom bättre och mer information till 

patienterna. 

 

1.5 Anpassad information 

I Patientlagen (SFS, 2014:821) 3 kap. 6 § är det stadgat att all information ska anpassas 

till mottagaren. De faktorer som vårdgivaren måste ta hänsyn till vid överlämnande av 

information är mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språklig bakgrund, andra 

individuella förutsättningar samt att respektera när mottagaren vill avstå från 

information. 
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Lithner et al. (2012) fann att kvinnor och patienter med ett sämre preoperativt 

hälsostatus uppgav att de fick mindre information än de andra som ingick i studien. 

Dessa grupper behövde mer tid och stöd för att förberedas inför utskrivning. Suhonen 

et al. (2005) fann att kvinnor har ett större behov av information än män, och 

framförallt yngre kvinnor. 

 

Vid språkliga svårigheter där patienten och vårdgivaren inte förstår varandra krävs det 

att en tredje part kopplas in- en tolk. Det är lagstadgat i Förvaltningslagens (SFS, 

1982:223) 8 § att när en myndighet är i kontakt med någon som inte behärskar 

svenska, bör de anlita tolk. Eide och Eide (2009) beskriver att inom sjukvården hjälper 

patientens anhöriga ofta till och tolkar istället för en professionell tolk. Riskerna med 

detta är att vårdgivaren inte vet vilken information som går fram och om den 

informationen som vårdgivaren mottar är komplett. En annan aspekt är att patienten 

kan känna sig obekväm och inte vågar säga allt inför den som tolkar. Personen som 

tolkar kan även modifiera det patienten säger efter eget tycke om vad som är viktigt, 

vilket leder till att vårdgivaren får felaktig information och patienten får inte rätt hjälp. 

En fungerande kommunikation är vårdgivarens ansvar och därför är en språkkunnig 

kollega eller en professionell tolk det bästa alternativet. 

 

I en Cochrane rapport av Johnson, Sandford & Tyndall (2008) undersöktes om verbal 

information i kombination med skriftlig information tillfredsställde patienters och 

anhörigas informationsbehov bättre än endast verbal information. Rapporten visade att 

kombinationen av de båda informationssätten var den bästa och ökade patienternas och 

de närståendes kunskap och tillfredställelse. I rapporten framkom det att de som endast 

fick verbal information sökte åter till vården efter utskrivning i större utsträckning än 

de som fick verbal och skriftlig information. Lithner et al. (2012) fann att de patienter 

som var minst nöjd med den information de fick under sin vårdtid också var den grupp 

som hade fått minst skriftlig information. Lithner och Zilling (2000) beskriver att 

patienter i större utsträckning önskar både skriftlig och verbal information för att känna 

sig tryggare i det postoperativa förloppet. 

 



6 
 

1.6 Risker med utebliven information vid utskrivning 

Sjukvårdens medicinska- och tekniska utveckling har gjort att vårdtiden för patienter 

har blivit allt kortare med åren. Ytterligare en bidragande faktor till att vårdtiden har 

blivit kortare är sjukvårdens förväntningar på att patienter i större utsträckning ska 

rehabiliteras och återhämta sig i hemmet. Detta har medfört att tiden till att ge god 

information till patienter har minskat (Lithner et al. 2012). Även sjuksköterskors 

arbetsbelastning, med många patienter per sjuksköterska, påverkar tiden som finns 

tillgänglig för information och patientutbildning. Detta gör att en tidspressad 

sjuksköterska ibland måste bortprioritera att sitta ner hos en patient och ha ett 

informationssamtal för andra medicinska uppgifter (Kalisch, Landstrom & Williams, 

2009). Utebliven information skapar lidande, att sitta och vänta på information om till 

exempel prognos skapar mycket oro för patienter och deras närstående (Lithner et al. 

2012). Många patienter kan även känna frustration då kommunikationen mellan 

patienter och vårdgivare inte är regelbunden och vid snabba oväntade besked där 

patienter inte hunnit förbereda sig (Zakzesky et al., 2015). När en patient skrivs ut från 

sjukhuset till hemmet är det ofta mycket information de får av både sjuksköterska och 

läkare. Det är viktigt att den informationen som patienten får är tydlig så att denne 

känner sig trygg att åka hem. Vat et al. (2015) fann att patienter upplever att de får 

otillräckliga utskrivningsinstruktioner om hur de ska hantera sina medicinska tillstånd 

efter utskrivning. Många patienter i studien var osäkra på vilka symtom de skulle vara 

observanta på och bristen på information gjorde att många sökte till en akutmottagning 

kort efter de blivit utskrivna. 

 

I Zakzesky och medarbetares (2015) studie angående faktorer som främjar eller 

hämmar en god utskrivning, visade sig frekvent kommunikation med personalen, 

socialt stöd och motivation för utskrivning vara viktiga faktorer som främjar 

utskrivningar. Det som hämmade en bra utskrivning var till exempel medicinska 

bakslag och dålig kontinuitet och kommunikation mellan patient och 

sjukvårdspersonalen. Schmocker och medarbetare (2015) visade i sin studie en 

signifikant korrelation mellan “readiness for discharge” (RFD) och god 

kommunikation med sjukvårdspersonalen. De fann även en stark korrelation mellan 

RFD och hur nöjd patienterna var med vården i stort. Lau och medarbetare (2016) 

definerar “discharge readiness” som förmågan att kunna klara sig själv hemma efter 

utskrivning från en akutvårdsavdelning. De fortsätter och beskriver vidare att det också 
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handlar om förmåga till egenvård, tillgång till socialt stöd och tillräcklig stabilitet i 

sjukdomen. 

 

Utebliven information är en del av varför många patienter upplever att de inte är redo 

att skrivas ut. I en studie i Kanada med 495 patienter uppgav 23% att de inte kände sig 

redo att åka hem (Lau et al., 2016). Patienter som upplevde att de hade en bra 

kommunikation med vårdpersonalen under vårdtiden och fick utskrivningsinformation, 

kände sig trygga med att åka hem  och var nöjdare med sjukvården överlag 

(Schmocker et al., 2015). Förutom att den enskilde patienten blir lidande av utebliven 

information har även problemet en samhällsekonomisk aspekt. Detta då återbesök till 

akutmottagningar kostar mycket pengar och resurser för samhället. Om några av dessa 

återbesök kan undvikas genom att ge god information till patienter innan de skrivs ut 

från sjukhuset kan sjukvården spara en del pengar. 

 

1.7 Teoretisk referensram 

Aaron Antonovsky (2005) utvecklade under sin livstid (1923-1994) begreppet 

KASAM, känsla av sammanhang. Antonovsky studerade kvinnor som överlevt 

koncentrationsläger under andra världskriget och fascinerades av att de lyckats behålla 

sin hälsa, både psykiska och fysiska. Han hade en salutogenetisk synvinkel, vilket 

innebär att fokus ligger på faktorer som orsakar och bibehåller hälsa. Detta till skillnad 

från den patogenetiska perspektivet där fokus ligger på orsaker till sjukdom och ohälsa. 

Antonovsky ansåg att människor alltid rör sig på ett spektrum mellan hälsa och ohälsa, 

och att det är graden av KASAM som avgör hur väl stressorer kan hanteras. Det vill 

säga hur mycket en motgång tillåts påverka en person. 

 

KASAM består av tre delar, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet handlar om att allt ska vara förståeligt, dels det som händer med personen 

men också det runtomkring. Hanterbarhet innebär att ha adekvata copingstrategier, 

och resurser för att klara av och ta sig igenom en situation. Den sista av de tre, 

meningsfullhet, syftar till att känna mening med saker som uppfyller vardagen och 

känna att saker är värda att engagera sig i. Finns alla dessa delar har personen en hög 

KASAM och enligt Antonovsky då högre chans att behålla hälsan (Antonovsky, 2005). 
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Inom sjukvården är det av stor vikt att dessa tre delar fungerar för att livet hemma ska 

bli så bra som möjligt för patienten efter utskrivning. Att patienten förstår vad som 

gjorts och vad som är viktigt att tänka på framöver är viktigt för delaktigheten. Det är 

dock inte alla som upplever att de fått tillräcklig, eller någon, information inför 

hemgång (Vat et al., 2015), vilket försvårar begripligheten och därmed känslan av 

sammanhang. Den är dessutom nödvändig för att de andra två delarna i KASAM ska 

bli möjlig. I steg två handlar det om att ge patienterna tillräckligt med redskap för att 

klara sig hemma med sin sjukdom. Med både begripligheten och hanterbarheten kan 

patienten också känna meningsfullhet 

 

1.8 Problemformulering 

Då vårdtiderna blir kortare minskar tiden för vårdpersonal att ge information till 

patienter (Lithner et al., 2012). För att motverka att patienter upplever att de skickas 

hem med bristande information, samt för att minska risken för återinläggning är det 

mycket viktigt att utskrivningar sker på ett bra sätt, med fokus på information och 

kommunikation (Vat et al., 2015). Det är viktigt att kommunikationen mellan 

sjukvården och patienten fungerar väl, samt att den information som de får inför 

utskrivning är adekvat, lätt att förstå och anpassad till individen. Därför är det 

intressant att undersöka vilken information patienter uppger att de får vid utskrivning 

samt vilken information de själva tycker är viktig, då detta är ett ämne som inte är så 

väl undersökt i svensk sjukvård. 

 

 

1.9 Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken information patienter uppgav att de 

fick vid utskrivning från vårdavdelning, samt vilken information de själva tycker var 

viktig. 

 

1.10 Frågeställningar 

Vilken information uppger patienter att de får vid utskrivning från vårdavdelning? 

Vilken information tycker patienter är viktig vid utskrivning från vårdavdelning? 
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2. METOD 

2.1 Design 

En enkätstudie med kvantitativ ansats. 

 

2.2 Urval 

Patienter från två vårdavdelningar, en medicinsk avdelning och en kirurgisk avdelning 

på ett universitetssjukhus i mellersta Sverige tillfrågades att delta. De patienter som 

blev inkluderade skulle vara färdigbehandlade och utskrivningsklara när de besvarade 

enkäten. Personer med kognitiva funktionsnedsättningar samt personer som på grund 

av språkliga, eller andra barriärer såsom till exempel synnedsättningar inte 

självständigt kunde besvara frågorna exkluderades, då det inte fanns resurser till tolk 

eller andra hjälpmedel. Totalt tillfrågades 71 patienter som uppfyllde 

inklusionskriterierna, 11 patienter tackade nej vilket resulterade i 60 patienter som tog 

emot enkäten. Totalt 38 enkäter besvarades och lämnades in till författarna. På den 

medicinska avdelningen delades 32 enkäter ut och på den kirurgiska 28. Ett strategiskt 

och konsekutivt urval gjordes, där datainsamlingen pågick under en bestämd tidsperiod 

(Polit & Beck, 2012).   

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Data samlades in med hjälp av en enkät (se bilaga 1) utformad av författarna i syfte att 

besvara frågeställningarna, enkäten baserades på tidigare forskning inom området och 

egen klinisk erfarenhet. Enkäten visades för tre utomstående personer med olika 

bakgrund för att testa om frågorna var tydliga så att missförstånd kunde undvikas. De 

tyckte att enkäten var tydlig och inga justeringar gjordes. Enkäten bestod av 18 frågor 

exklusive bakgrundsfrågor om ålder och kön. Vid frågan om ålder användes kvotskala 

och frågan om kön, nominalskala. Hälften av frågorna handlade om vilken information 

patienten fått inför utskrivningen och svarsalternativen var på nominalskalenivå och 

bestod av: Ja och nej. Resterande frågor handlade om hur viktiga olika 

informationsområden var för patienten själv. Dessa svarsalternativ var på 

ordinalskalenivå för att få en bild om vissa områden var mer viktiga än andra, 

patienten kunde välja mellan fyra alternativ: Mycket viktigt, Viktigt, Ganska viktigt och 

Oviktigt. Enkäten uppskattades ta cirka fem minuter att besvara. 



10 
 

2.4 Tillvägagångssätt 

Verksamhetscheferna inom berörda områden kontaktades först för tillstånd att utföra 

studien. Efter godkännande från dessa kontaktades avdelningscheferna för en 

medicinsk avdelning och en kirurgisk avdelning med förfrågan om att få genomföra 

studien. Möte bokades in med gruppchef och avdelningschef för att bestämma vilka 

tider patienter kunde tillfrågas, samt var insamlingslådan kunde placeras. Kontakt 

etablerades med koordinatorer på båda avdelningarna som hjälpte till att utse vilka 

patienter som uppfyllde inklusionskriterierna. Datainsamlingen påbörjades 18/3 2016 

och pågick under tre veckor, då enkäter delades ut av författarna. Enkäten lämnades ut 

till patienterna i ett slutet kuvert så att de inte skulle kunna se frågorna i förväg och 

därmed fråga efter mer information vid utskrivningssamtalet. Patienterna fick 

information om studien både muntligt av författarna men även i form av ett 

informationsbrev (se bilaga 2). Patienterna fick information om när kuvertet skulle 

öppnas och enkäten besvaras och sedan om var de skulle lämna in svaren. Utlämnade 

enkäter och inkomna svar dokumenterades för att se svarsfrekvens och bortfall. 

 
 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Tillstånd av en etisk kommitté behövdes inte för att genomföra denna studie, endast då 

examensarbetet ingår inom ramen för sjuksköterskeprogrammet. Godkännande av 

verksamhetschefer inom berörda områden erhölls innan studien påbörjades. 

Patienterna fick ett informationsbrev (se bilaga 2) där det beskrevs i vilket syfte 

enkäten genomfördes, att inga personuppgifter samlades in och att materialet 

hanterades konfidentiellt. I och med att patienterna erhållit denna information innan 

deltagande i studien, följdes lagen om etikprövning (SFS, 2003:460). Enkäten var 

frivillig och genom att patienterna fyllde i och lämnade in enkäten godkände de att 

vara med i studien. Alltid där det finns personuppgifter involverade, som i detta fall 

med en enkätundersökning där kön och ålder fylls i, finns det risk att äventyra 

konfidentialiteten (SFS 2003:460). 
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2.6 Bearbetning och analys 

Enkätens svarsalternativ kodades i ett Exceldokument och importerades sedan till 

dataprogrammet Statistical Package of the Social Sciences (SPSS). Data analyserades 

med hjälp av SPSS, där författarna tittade på hur respondenternas svar var fördelade. 

För att besvara frågeställningarna användes deskriptiv statistik och resultatet 

presenterades i löpande text. De besvarade enkäterna redogjordes med frekvens och 

procentsats för att visa på hur patientfördelningen såg ut på frågorna. Även 

medelåldern och könsfördelningen hos respondenterna presenterades. På de frågor där 

både Ja och Nej kryssats i, tolkades det som att patienten hade fått information. 

Majoriteten av frågorna hade ett visst internt bortfall då de inte blivit ifyllda. Ingen av 

enkäterna exkluderades eftersom deltagarna hade svarat på mer än hälften av frågorna. 

De frågor som hade ej relevant som svarsalternativ utöver Ja och Nej, var de områdena 

som berörde rökning/snusning, alkohol och sjukskrivning och intyg. 

 

3. RESULTAT 

Totalt svarade 38 patienter av 71 tillfrågade på enkäten, därmed var svarsfrekvensen 

54 %. I studien deltog 14 kvinnor (37 %) och 24 män (63 %), den yngsta deltagaren 

var 21år gammal och den äldsta var 86 år. Medelåldern för deltagarna var 45 år. Flest 

besvarade enkäter kom från den medicinska avdelningen med 24 enkäter (32 utdelade) 

och 14 enkäter (28 utdelade) kom från den kirurgiska avdelningen. Områdena som 

enkätens frågor berörde var: diagnos och behandling, läkemedel, levnadsvanor, 

uppföljning, sjukskrivning och intyg, risker/komplikationer/symtom, akuta problem 

och transport. 

 

3.1 Vilken information uppger patienter att de får vid utskrivning från 

vårdavdelning? 

 

Diagnos och behandling 

Av respondenterna hade 95 % (n=36) fått information om diagnos och om utförda 

behandlingar under vårdtiden, resterande 5 % (n=2) hade inte fått någon information. 
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Läkemedel 

Frågan om varför patienter tar sina mediciner samt frågan om när och hur de ska ta 

sina mediciner svarade tre patienter (8 %) att de inte fått någon information. Det var 82 

% (n=31) som fick information, en patient hade skrivit på enkäten att denne inte hade 

någon läkemedelslista. På frågan angående information om eventuella biverkningar 

svarade 26 % (n=10) av patienterna att de inte hade fått någon information och 58 % 

(n=22) fick information.  

 

Levnadsvanor 

På frågan angående råd om kost svarade 32 % (n=12) att de inte fått några råd, medan 

61 % (n=23) fick råd om kost av vårdpersonalen.  

 

Frågan om motion och vila svarade 29 % (n=11) att de inte hade fått några råd och 66 

% (n=25) svarade att de hade fått råd om detta. 

 

Information om rökning/snusning svarade 12 patienter (32 %) att de inte hade fått 

några råd och 13 patienter (34 %) hade fått egenvårdsråd. Tio patienter (26 %) 

kryssade i ej relevant på denna fråga. 

 

På frågan om alkohol var det lika många respondenter som hade fått råd som de som 

inte fått några råd (n=13, 34 %). En respondent kryssade i både Ja och Nej och skrev 

att denne hade fått skriftlig information men ej muntlig. Sju patienter (18 %) kryssade i 

ej relevant. 

 

På frågan om information givits om sex och samliv svarade 27 patienter (71 %) att de 

inte fått någon information, medan 7 patienter (18 %) hade fått den informationen. En 

respondent kryssade i både Ja och Nej och skrev att denne hade fått skriftlig 

information men ej muntlig. 

 

Råd om hur hygien, dusch och eventuell sårskötsel skulle utföras uppgav 63 % (n=24) 

av respondenterna att de inte fått information om. Det var 26 % (n=10) av 

respondenterna som angav att de fick råd om detta.  
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Uppföljning 

Majoriteten av respondenterna fick information om uppföljning (92 %, n=35) och tre 

(8 %) patienter fick ingen information. En av dessa respondenter hade skrivit på 

enkäten att denne skulle få mer information om uppföljning när den kommit till sitt 

hemsjukhus. 

 

Sjukskrivning och intyg 

Angående frågan om information om sjukskrivning och intyg svarade åtta patienter (21 

%) att de inte fått information och nio patienter (24 %) att de fick information. Det var 

22 patienter (58 %) som kryssade i ej relevant på denna fråga. 

 

Risker/komplikationer/symtom 

Frågan om information om risker/komplikationer/symtom att vara observant på efter 

utskrivning svarade 29 % (n=11) av respondenterna att de inte fått information om 

detta. Det var 68 % (n=26) som hade fått information. Två respondenter kryssade i 

både Ja och Nej och skrev själva till kommentarerna “lite vagt” och “delvis”. 

 

Akuta problem 

Nästan alla respondenter fick information om var de skulle vända sig vid akuta 

problem (n=36, 95 %), två respondenter (5 %) uppgav att de inte fått någon 

information om detta. 

 

Transport 

Av respondenterna svarade 45 % (n=17) att ingen vårdpersonal hade hjälpt/frågat om 

transport hem, medan 53 % (n=20) hade blivit tillfrågade. 
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3.2 Vilken information tycker patienter är viktig vid utskrivning från 

vårdavdelning? 

De frågor i enkäten som berörde frågeställning två hade fyra svarsalternativ, Mycket 

viktigt, Viktigt, Ganska viktigt och Oviktigt. Dessa redovisas separat med deskriptiv 

statistik i tabellerna 1-4 nedan.  

    

    Tabell 1. Mycket viktigt 

Diagnos n= 22 56 % 

Behandlingar n= 24 63 % 

Genomgång av läkemedelslista   

a: varför n= 24 63 % 

b: när och hur n= 21 55 % 

c: eventuella biverkningar n= 19 50 % 

Råd om levnadsvanor   

a: kost n= 14 37 % 

b: motion och vila n= 12 32 % 

c: rökning/snusning n= 10 26 % 

d: alkohol n= 9 24 % 

e: sex & samliv n= 7 18 % 

f: hygien, dusch och eventuell sårskötsel n= 12 32 % 

Uppföljning n= 19 50 % 

Sjukskrivning och intyg  n= 13 34 % 

Risker/komplikationer/symtom  n= 24 63 % 

Akuta problem n= 25 66 % 

Transport hem n= 15 40 % 

 

    Tabell 2. Viktigt 

Diagnos n= 15 40 % 

Behandlingar n= 11 29 % 

Genomgång av läkemedelslista   

a: varför n= 9 24 % 

b: När och hur n= 10 26 % 

c: Eventuella biverkningar n= 8 21 % 

Råd om levnadsvanor   

a: kost n= 16 42 % 

b: motion och vila n= 21 55 % 

c: rökning/snusning n= 11 29 % 

d: alkohol n= 15 40 % 

e: sex & samliv n= 13 34 % 

f: hygien, dusch och eventuell sårskötsel n= 12 32 % 

Uppföljning n= 13 34 % 

Sjukskrivning och intyg  n= 6 16 % 

Risker/komplikationer/symtom  n= 9 24 % 

Akuta problem n= 7 18 % 

Transport hem n= 12 32 % 
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     Tabell 3. Ganska viktigt  

Diagnos n= 1 3 % 

Behandlingar n= 3 8 % 

Genomgång av läkemedelslista   

a: varför n= 2 5 % 

b: När och hur n= 4 11 % 

c: Eventuella biverkningar n= 7 18 % 

Råd om levnadsvanor   

a: kost n= 6 16 % 

b: motion och vila n= 3 8 % 

c: rökning/snusning n= 5 13 % 

d: alkohol n= 6 16 % 

e: sex & samliv n= 10 26 % 

f: hygien, dusch och eventuell sårskötsel n= 11 29 % 

Uppföljning n= 3 8 % 

Sjukskrivning och intyg  n= 4 11 % 

Risker/komplikationer/symtom  n= 3 8 % 

Akuta problem n= 6 16 % 

Transport hem n= 7 18 % 

 

 

     Tabell 4. Oviktigt 

Diagnos n= 0 0% 

Behandlingar n= 0 0% 

Genomgång av läkemedelslista   

a: varför n= 0 0% 

b: När och hur n= 0 0% 

c: Eventuella biverkningar n= 0 0% 

Råd om levnadsvanor   

a: kost n= 1 3 % 

b: motion och vila n= 1 3 % 

c: rökning/snusning n= 6 16 % 

d: alkohol n= 6 16 % 

e: sex & samliv n= 5 13 % 

f: hygien, dusch och eventuell sårskötsel n= 1 3 % 

Uppföljning n= 2 5 % 

Sjukskrivning och intyg  n= 8 21 % 

Risker/komplikationer/symtom  n= 1 3 % 

Akuta problem  n= 0 0% 

Transport hem n= 4 11 % 
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4. DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka vilken information patienter uppger att de får vid 

utskrivning från vårdavdelning samt vilken information patienter tycker är viktig att få. 

Studien genomfördes med hjälp av en enkät och totalt deltog 38 patienter. De områden 

flest patienter i denna studie uppgett att de fått information om var diagnos, behandling 

och vart de skulle vända sig vid akuta problem. Sex och samliv, råd om hygien, dusch 

och eventuell sårskötsel samt om någon frågat/hjälpt med transport hem var de ämnen 

minst antal patienter uppgav att de fått information om. Det som flest patienter ansåg 

vara mycket viktigt var information om var de skulle vända sig vid akuta problem, 

risker/komplikationer/symtom att vara observant på efter sjukhusvistelsen, varför de 

tar sina mediciner samt information om behandlingar. Det som flest patienter ansåg 

vara oviktigt var information om sjukskrivning och intyg, alkohol samt rökning och 

snusning. 

 

 

4.1 Resultatdiskussion 

Information som patienter uppger att de får vid utskrivning från vårdavdelning 

 

Enligt patientlagen (SFS, 2014:821) har patienter rätt att få information om diagnos, 

undersökningar och behandling, risker för komplikationer och biverkningar samt om 

metoder för att förebygga sjukdom eller skada. I denna studie har majoriteten av 

respondenterna svarat att de fått information om diagnos och behandlingar men inte 

lika många fick information om komplikationer, biverkningar och metoder för att 

förebygga ohälsa. Orsaker till utebliven information kan bero på faktorer både hos 

vårdgivaren, patienten samt sjukvårdens uppbyggnad och förutsättningar. Kalisch et al. 

(2009) tar upp i sin studie att tidsbrist för vårdgivaren är en stor anledning till att 

patientinformationen blir lidande. Det är även något som författarna till denna studie 

upplevt genom klinisk erfarenhet. Även Lithner och Zilling (2000) skriver att de 

upplever att läkare och sjuksköterskor sällan har den tid som krävs för att ge 

individanpassad information. Det är ändå viktigt att vara professionell i sitt bemötande 

och i sin kommunikation med patienter trots tidsbrist och stress. Det finns en risk att 

patienter inte vågar ställa frågor om personalen framstår som stressad (Fossum, 2013). 

Bristande kommunikation mellan professionerna kan också vara en faktor, när det blir 
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missförstånd om vem som ska informera och om vad. Både Vat et al. (2015) och 

Suhonen et al. (2005) skriver att det är sjuksköterskans och läkarens gemensamma 

ansvar att ge information till patienter. Det är upp till vårdgivarna att komma överens 

och dela upp ansvaret mellan sig så att ingen information missas att ges. Att upptäcka 

ett dolt informationsbehov hos patienter är inte alltid lätt för vårdgivaren, det är därför 

viktigt med ett personcentrerat förhållningssätt för att främja en god kommunikation 

med patienten. Det kan uppnås genom att vårdpersonalen ställer öppna frågor och ber 

patienten berätta hur den upplever sin situation (Eide & Eide, 2009).  

Att vara inlagd på sjukhus kan vara en stor och omtumlande händelse för patienter, 

vilket kan göra det svårt för dem att uppfatta och komma ihåg given information. Ett 

par patienter i denna studie kommenterade att viss information de fått var vag och att 

de endast fått skriftlig information men inte muntlig. En kombination av skriftlig och 

muntlig information är att föredra (Johnson et al., 2008). Zakzesky et al. (2015) skriver 

att en välinformerad patient känner större delaktighet i vården vilket också är förenligt 

med Antonovskys (2005) begrepp begriplighet, då information ökar förståelsen för det 

som sker. Detta styrks av Rohrer et al. (2008) som fann att en välinformerad patient 

känner större delaktighet och får en högre tilltro till sig själv. Vårdpersonalen bör 

sträva efter att allt runt patienten ska vara begripligt, vilket inte är möjligt utan god 

individanpassad information. För vissa patienter kan det vara en copingstategi att 

tillgodogöra sig all tillgänglig information. Det kan ge patienten en känsla av 

meningsfullhet och därigenom hantera sin situation på ett bättre sätt.  

 

Resultatet från författarnas studie visar att många patienter inte får information om 

levnadsvanor och risker/komplikationer/symtom att vara observant på efter sin 

sjukhusvistelse. Dessa områden är förknippade med patienters vardag och deras 

fysiska och psykiska mående. Det är möjligt att brist på information inom dessa 

områden gör att patienter känner stress och oro över hur de ska hantera sin 

återhämtning i vardagen. Risken med att patienter inte får information om 

levnadsvanor är att de kanske inte förstår hur deras val och livsstil kan påverka deras 

hälsa negativt. Brist på information om risker/komplikationer/symtom gör att patienter 

kan känna osäkerhet hur de ska hantera eventuella motgångar i hemmet. God 

information om dessa områden kan göra att fler patienter känner sig trygga i hemmet 

efter utskrivning. Det kan också bidra till att fler patienter känner större delaktighet och 
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ett eget ansvar för sin återhämtning. Det kan tänkas att en känsla av sammanhang inte 

är möjlig utan individanpassad information. 

 

Det som minst antal patienter fick information om i denna studie var om sex och 

samliv, något som även Oterhals, Hanestad, Eide och Hanssen (2009) fann i sin studie. 

En tänkbar orsak till att en del patienter inte fått information om vissa levnadsvanor 

(kost, motion, alkohol, rökning och sex och samliv) kan vara att de upplevs som 

känsliga ämnen att prata om. Då levnadsvanor kan anses vara kopplade till en persons 

karaktär och brister. Till följd av detta kan både patient och vårdgivare vänta på att 

ämnet ska tas upp av den andre (Steinke, Palm Johansen & Dusenbury, 2016). 

Vårdgivaren kan även vara rädd för att uppröra patienten, då många av dessa ämnen 

upplevs vara privata, och därmed äventyra alliansen mellan parterna (Eide & Eide, 

2009). Det är ändå av yttersta vikt att informera om dessa ämnen och anpassa 

informationen efter individen, för att förebygga ohälsa och främja hälsa. 

 

Information som patienter tycker är viktig vid utskrivning från vårdavdelning 

 

I denna studie svarade flest patienter att det var viktigast att få information av 

medicinsk karaktär, exempelvis information om diagnos och behandlingar. Det fann 

både Suhonen et al. (2005) och Oterhals, et al. (2006) i sina studier. Respondenterna 

uppgav också att de ansåg det vara mycket viktigt med information kring akuta problem 

och risker/komplikationer/symtom att vara observant på i hemmet. Detta 

överensstämmer väl med Lithner et al. (2012) studie som såg att patienter önskar mer 

information om hur de skulle hantera komplikationer och symtom i hemmet. 

 

I denna studie tyckte majoriteten av patienterna att det var mycket viktigt med 

information om risker/komplikationer/symtom att vara uppmärksam på efter 

utskrivning. Tyvärr var det en betydande del patienter som inte fick någon information 

om det. Vat et al. (2015) identifierar också detta informationsområde som mycket 

viktigt för att patienter ska känna sig trygga efter utskrivning. Även Lithner et al. 

(2012) poängterar att god information vid utskrivning ger bättre möjligheter till 

tillfrisknande i hemmet. När patienter kommit hem kan de känna osäkerhet över till 

exempel hur mycket de får röra på sig eller hur de bör äta. Därför är det viktigt med 

råd om egenvård för att patienterna ska känna hanterbarhet i vardagen. Det kan 
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exempelvis handla om att få information om mobilisering. Kalisch et al. (2009) 

identifierar sjuksköterskan som en lämplig profession till att hjälpa patienter uppnå 

högre hanterbarhet i sin sjukdom. På grund av hög arbetsbelastning har inte alltid 

sjuksköterskan tid att stötta patienten i detta. Patienterna tyckte även att det var mycket 

viktigt med information om varför de tar sina mediciner. Vikten av att ge denna 

information styrks av Lithner och Zillings (2000) studie där de sett att god information 

ger högre compliance till att ta sina mediciner än de som fått bristfällig information. 

Information kan alltså ge patienter motivation till att delta i sin egen vård och en känsla 

av sammanhang (Lithner & Zilling, 2000). Resultatet från frågorna angående 

levnadsvanor är något svårtolkat, då det hade krävts mer bakgrundsinformation för att 

värdera vad som var aktuell information för de patienter som deltog i denna studie. 

Vissa sjukdomstillstånd är mer kopplade till levnadsvanor och dessa patienter kan ha 

fått mer information om detta. Dessa patienter tycker kanske också själv att det är mer 

viktigt med denna typ av information. De som däremot har haft en kortare vårdtid eller 

ett övergående sjukdomstillstånd kanske varken behöver eller vill ha samma typ av 

information. En del patienter kanske inte heller förstår vikten av goda levnadsvanor för 

att förebygga ohälsa, vilket kan ha lett till att dessa patienter kryssat i oviktigt på grund 

av okunskap. Här kan sjuksköterskan göra en insats genom att ge information om goda 

levnadsvanor så att patienter kan göra hälsofrämjande val efter sjukhusvistelsen.  

 

De ämnen som ingen av respondenterna svarade oviktigt på innefattade diagnos, 

behandling, varför och hur mediciner skulle tas, eventuella biverkningar och var de 

skulle vända sig vid akuta problem. Trots att ingen av respondenterna ansåg att denna 

information var oviktig fick en del ingen information om dessa områden. Anledningar 

till att patienter inte får någon information om detta kan vara att personalen glömmer 

bort och eller inte hinner ge den informationen. Det kan också bero på att de tänker att 

patienterna inte är intresserade eller att de tror att viss information kommer göra 

patienterna oroliga i onödan. Information om hygien, dusch och eventuell sårskötsel 

uppgav majoriteten av deltagarna att de inte fick information om. Endast en patient 

tyckte att denna information var oviktig, vilket kan visa på att det ibland finns en 

diskrepans mellan patientens och vårdpersonalens uppfattningar om vad som är viktig 

information. Det finns alltså en del områden som vårdgivare kan bli bättre på att 

informera om, så att informationen som ges motsvarar vad patienterna själva tycker är 

viktig att få (Suhonen et al., 2005). Det skulle inte bara vara en vinst för patienterna 
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men också för sjukvården och samhället i stort då god information vid utskrivning kan 

förebygga återinläggningar.  

 

 

4.2 Metoddiskussion 

Denna studie hade en kvantitativ ansats, med en enkät som datainsamlingsmetod och 

detta passade bra i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. 

Frågeställningarna hade också kunnat besvaras av en kvalitativ intervjustudie, men 

denna typ av datainsamlingsmetod hade inte gett lika många deltagare och hade gett ett 

icke generaliserbart resultat. Fördelen med den kvantitativa ansatsen är att den går att 

generalisera i större grad (Polit & Beck, 2012). De avdelningar där studien 

genomfördes hade ett bra patientflöde vilket gjorde att tillräckligt många enkäter kunde 

samlas in. Inklusionskriterierna var tydliga vilket underlättade utdelningen av 

enkäterna. Hade det funnits tillgång till tolk och synhjälpmedel hade kanske fler 

patienter kunnat delta i studien. Många patienter tackade nej till att delta på grund av 

synnedsättning och språksvårigheter. En styrka var att enkäten testades på tre 

utomstående personer innan den delades ut på avdelningarna. Detta gjorde att 

otydligheter kunde upptäckas och vid behov korrigeras, testet ledde dock inte till några 

ändringar. När data analyserades upptäckte författarna att några frågor i enkäten hade 

kunnat förtydligas eller haft ytterligare svarsalternativ, samt att en del respondenter 

hade gynnats av en något större text. Valet av mätinstrument var bra då det besvarade 

studiens syfte och frågeställningar väl. En annan styrka var även mätinstrumentets 

reliabilitet då studien är lätt att replikera och resultatet är svårt att feltolka. Frågorna i 

enkäten grundade sig på författarnas kliniska erfarenhet och överensstämde bra med 

tidigare forskning samt befintlig lagstiftning. Det hade varit en fördel att använda sig 

av en tidigare beprövad enkät men ingen lämplig sådan fanns av författarna. Enkäterna 

var dolda för patienterna i ett kuvert vilket gjorde det mindre troligt att de färgades av 

frågorna innan utskrivningstillfället. Tanken med kuvertet var att patienterna inte 

skulle be om mer information än vad de annars hade gjort. Detta gör att den interna 

validiteten är god och resultatet bör anses som tillförlitligt. Patienterna fick även 

mycket tydliga instruktioner både muntligt av författarna och skriftligt i form av ett 

informationsbrev för att undvika missförstånd om när enkäten skulle öppnas och 

besvaras. 
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För att kunna få ett mer generaliserbart resultat och en högre extern validitet hade det 

varit bra med en mer homogen patientgrupp (Polit & Beck, 2012). Detta hade kunnat 

uppnås om endast patienter med samma inläggningsorsak och vårdtid hade inkluderats. 

Resultatet hade då kunnat generaliseras till liknande patientgrupper. Det hade även 

behövts fler deltagare i studien för att öka validiteten ytterligare. En anledning till att 

det inte blev fler besvarade enkäter var den begränsade tidsramen inom vilken arbetet 

gjordes. Totalt delades 60 enkäter ut till patienter och 22 av dessa lämnades aldrig in. 

Orsaker till detta kan vara att tillräcklig information inte gått ut till vårdpersonalen 

inför studiens start eller att patienter råkat få med enkäten hem. Anledningen till att 

bara 38 patienter deltog av 71 tillfrågade kan vara att patienter tyckte att det var 

energikrävande och jobbigt att fylla i enkäten. Det kan även bero på att patienter inte 

såg någon fördel med att delta. Det hade blivit fler besvarade enkäter om författarna 

spenderat mer tid på plats på avdelningarna och lyckats fråga alla patienter som 

uppfyllde inklusionskriterierna, detta var dock inte möjligt eftersom det inte fanns 

obegränsat med tid och resurser.   

 

Det hade varit intressant att jämföra svaren från den medicinska och den kirurgiska 

avdelningen med varandra. Det hade eventuellt gett ett resultat som visat att olika 

patientgrupper tycker att vissa informationsområden är mer viktiga att få information 

om än andra. Denna typ av jämförelse hade kunnat påvisa skillnader i 

informationsbehov hos olika patientgrupper och i förlängningen ge vårdpersonal en 

indikator på hur de ska individanpassa information. 

 

Denna studies resultat går inte att generalisera till andra patienter, avdelningar och 

sjukhus då för få patienter deltog samt att patienterna hade olika inläggningsorsak, 

behandlingstid och sjukdomstillstånd. Dessa faktorer påverkar vilken information som 

ges och vad patienterna själva vill ha. För framtida studier torde det vara en fördel att 

hålla sig till en typ av patientgrupp för att få ett mer användbart resultat som går att 

generalisera.  

 

Det interna bortfallet hade kunnat avhjälpas med att författarna varit mer närvarande 

under tiden patienterna fyllt i enkäterna. Då hade författarna kunnat försäkra sig om att 

patienterna fyllde i alla frågor. Det hade dock blivit en etiskt svår situation där 
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patienterna kanske känt sig tvungna att delta. En annan etisk aspekt är huruvida 

patienterna vågade svara ärligt på frågorna med vetskapen om att personalen visste var 

enkäterna förvarades och därmed kunde se svaren. Ur den aspekten hade det varit 

fördelaktigt om författarna kunnat samla in svaren direkt utan vårdpersonalens 

inblandning. Detta hade dock varit svårt att genomföra ur tidssynpunkt. 

Konfidentialiteten kunde inte heller garanteras helt patienterna emellan då många låg 

på flersalar. Som forskare är det viktigt att beakta att patienten är i beroendeställning 

när de är inlagda på sjukhus, och därför vara ödmjuk inför studier i denna typ av miljö.  

 

 

Vidare forskning 

Uppföljningsstudier bör göras då det inte finns tillräckligt mycket forskning om 

patienters informationsbehov i Sverige, hur informationen ska anpassas till den 

enskilda patienten och vilka konsekvenser utebliven information kan ge för individen 

och samhället. Forskning bör även göras angående vilka strategier som vårdpersonalen 

kan använda sig av för att skapa bättre rutiner inom området. 

 

 

4.3 Slutsats 

Flest patienter fick information av medicinsk karaktär, det var dock fler än dessa 

områden patienter tyckte var viktig att få information om. Det är därför viktigt att 

tänka på att alla patienter är olika och har olika informationsbehov samt att det krävs 

individanpassad information vid utskrivning. Det behövs mer forskning inom området 

för att identifiera strategier som hjälper till att minska skillnaderna mellan den 

information patienter får och den information de själva tycker är viktig. 
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6. BILAGOR 

6.1 Bilaga 1 – Enkät 

Enkät om vilken information som ges till patienter vid 

utskrivning 

Kön: Kvinna ☐ Man ☐ 

Ålder: _________  

Diagnos  

 

JA 

 

 

NEJ 

 

 

 

 

1. Har du fått information om diagnos?  
 

 

  

 

 

2. Hur viktigt tycker du det är med information om 

diagnos? 

 

 

Oviktigt 
 

Ganska viktigt 
 

Viktigt 
 

Mycket viktigt 
 

Behandlingar 

 

    

3. Har du fått information om utförda behandlingar 

under din vårdtid? 

JA 
 

NEJ 
 

  

4. Hur viktigt tycker du det är med information om 

utförda behandlingar under din vårdtid? 

 

 

Oviktigt 

 

Ganska viktigt 

 

Viktigt 

 

Mycket viktigt 

 

Läkemedel 

 

    

5. Har du fått en genomgång av din läkemedelslista?   

 

JA 

 

 

NEJ 

 

 

 

 

a. Varför du tar dina mediciner? 

 

    

b. När och hur du ska ta dina mediciner?  
 

   

c. Eventuella biverkningar? 
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6.  Hur viktigt tycker du det är med en genomgång av 

din läkemedelslista? 
 

 

 

 

 

 

Oviktigt 

 

 

 

 

 

Ganska viktigt 

 

 

 

 

 

Viktigt 

 

 

 

 

 

Mycket viktigt 

a. Varför du tar dina mediciner?  
 

   

b. När och hur du ska ta dina mediciner?  
 

   

c. Eventuella biverkningar? 

 

 

 

 
 

 

   

Levnadsvanor 

 

    

7. Har du fått råd om levnadsvanor efter 

sjukhusvistelse? 

 

 

JA 

 

 

NEJ 

 

 

Ej relevant 

 

a. Kost?     

     

b. Motion och vila?     

     

c. Rökning/Snusning?     

     

d. Alkohol?     

     

e. Sex och samliv?     

     

f. Hygien, dusch och eventuell sårskötsel?  
 

 

   

8.  Hur viktigt tycker du det är med råd om 

levnadsvanor efter sjukhusvistelse? 

 

 

Oviktigt 

 

 

Ganska viktigt 

 

 

Viktigt 

 

 

Mycket viktigt 

a. Kost? 

 

 
 

   

b. Motion och vila? 

 

 
 

   

c. Rökning/Snusning? 

 

 
 

   

d. Alkohol? 

 

 
 

   

e. Sex och samliv? 

 

 
 

   

f. Hygien, dusch och eventuell sårskötsel?  
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Uppföljning 

 
9. Har du fått information om uppföljning? 

 

JA 
 

NEJ 
 

 

 

 

10.  Hur viktigt tycker du det är med information om 

uppföljning? 
 

Oviktigt 
 
 

Ganska viktigt 
 

Viktigt 
 

Mycket viktigt 
 

 

Sjukskrivning och intyg 

 

    

11. Har du fått information om sjukskrivning och intyg? JA 
 
 

 

NEJ 
 

Ej relevant  
 

 

12.. Hur viktigt tycker du det är med information om 

sjukskrivning och intyg? 

 
 

Oviktigt 
 
 

Ganska viktigt 
 

Viktigt 
 

Mycket viktigt 
 

Risker/komplikationer/symtom 

 

    

13. Har du fått information om vilka 

risker/komplikationer/symtom du ska vara observant på 

efter din sjukhusvistelse? 

 

JA 

 
 

 

 

NEJ 

 

 

 

 

14. Hur viktigt tycker du det är med information om 

vilka risker/komplikationer/symtom du ska vara 

observant på efter din sjukhusvistelse? 

 
 

Oviktigt 
 
 

Ganska viktigt 
 

Viktigt 
 

Mycket viktigt 
 

Akuta problem 

 

    

15. Har du fått information om vart du ska vända dig 

vid akuta problem? 

 

JA 
 

NEJ 
 

 

 

 

 

16. Hur viktigt tycker du det är med information om 

vart du ska vända dig vid akuta problem? 

 

Oviktigt 

 
 

Ganska viktigt 

 

Viktigt 

 

Mycket viktigt 

 

Transport 

 

    

17. Har någon hjälpt/frågat dig om transport hem? JA 

 
 

NEJ 

 

 

 

 

18. Hur viktigt tycker du det är med att någon 

hjälpt/frågat dig om transport hem? 

Oviktigt 
 

Ganska viktigt 
 

Viktigt 
 

Mycket viktigt 
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6.2 Bilaga 2 - Informationsbrev 

 
Studie om vilken information som ges till patienter vid utskrivning 

Till Dig som blir utskriven från vårdavdelning, Akademiska Sjukhuset, Uppsala. Du 

tillfrågas härmed om att delta i en studie vars syfte är att undersöka vilken information 

patienter får inför utskrivning, samt hur viktig informationen anses vara för Dig som 

patient. Studien kommer att pågå under mars och april 2016. 

 

Medverkan  

Ditt deltagande är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din medverkan utan 

vidare förklaring.  

  

Upplägg  

En enkät delas ut till Dig i samband med utskrivning, detta kan bli kvällen före eller 

samma dag. Du besvarar enkäten innan Du går från avdelningen och lämnar den i en 

låda för insamling. Enkäten består av 18 frågor, där Du kryssar i det alternativ som 

överensstämmer bäst för Dig. 

 

Sekretess  

Enkätens svar kommer hanteras konfidentiellt och inga svar kommer kunna ledas 

tillbaka till Dig personligen.  

 

Resultat  

Resultatet av enkäten kommer redovisas som del i ett examensarbete.  

 

Ansvarig  

Studien görs av undertecknade sjuksköterskestudenter som en del av vårt 

examensarbete. Du kan nå oss på mejl om Du har några frågor. 

 

Sjuksköterskestudenter    Handledare 

Jenny.gustafsson.2221@student.uu.se  Åsa Muntlin Athlin 

Beatrice.lennartsson.6662@student.uu.se              asa.muntlin@pubcare.uu.se 

 

 

Tack för ditt deltagande! 

 


