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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Ett bråck, också kallat aortaaneurysm på stora kroppspulsådern beror på en försvagning 

i kärlväggen och följden blir en onormal vidgning av kärlets diameter. Detta är en sjukdom som 

främst drabbar män över 65 år. Opereras inte dessa patienter är dödligheten hög, cirka 80 procent.  

En fungerande, för patienten tydlig kommunikation när den preoperativa informationen delges, har 

en central betydelse för patientens förståelse och för resultatet av vården. 

 

Syfte: Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur patienterna som genomgick elektiv 

endovaskulär operation upplevde information före och efter operationen. 

 

Metod: En kvalitativ design användes. Fem patienter inkluderades i studien. Semistrukturerade 

intervjuer gjordes i ett tyst och avskilt rum på en kirurgavdelning. 

 

Resultat: En värdefull preoperativ information är lagom och anpassad efter personens behov. 

Informationen bör bland annat innehålla uppskattad väntetid, operationstid samt eventuella risker 

med operationsmetoden. På internet kan man också själv söka fördjupad information. Känslorna 

inför operationen är av varierande orosgrad men oftast är det en lättnad att äntligen opereras. 

Informanterna vill helst sova under operationen. Bemötandet av personalen upplevs positivt. 

 

Slutsats: Individanpassad information till patienter behövs då krav och förväntningar varierar. 

Modern teknik kan vara ett värdefullt komplement och hjälpmedel till den traditionella 

informationen. Informanterna var nöjda med den muntliga informationen och föredrog att få den 

genom ett personligt möte med personalen. Det behövs fler studier om hur informationen kan 

förbättras ytterligare. 

 

Nyckelord: Patientinformation, Preoperativ, Ångest, Behov av kunskap, Endovaskulär kirurgi 

 

 

 

 



   

  

 

 

ABSTRACT  

 

Background: 

Hernia, also known as aortic aneurysm, is caused by weakening of the internal wall of the blood 

vessel. This results in an abnormal enlargement of the diameter of the blood vessel. This is a disease 

that mainly affects men over 65 years of age. The mortality is high, about 80 percent, if these 

patients don't get surgery. A clear communication with the patient, and the preoperative information 

has a central role for the understanding of the surgery and also for the result of the given care. 

Aim: 

The aim of this qualitative study was to investigate how patients who underwent elective 

endovascular surgery experienced the information before and after surgery. 

Method: 

A qualitative design was used. Five patients were included in the study. Semi-structured interviews 

were conducted in a quiet and secluded place on a surgical ward. 

Result: 

A valuable preoperative information is moderate and adjust to the person's needs. The information 

should include the estimated wait time surgery time and the potential risks of surgery method. The 

patients could also seek more information on the internet. The feelings before the operation are of 

varying grades of concern, but usually it is a relief to finally undergo surgery. The patients would 

prefer to sleep during the surgery. The treatment by the staff is experienced as positive. 

Conclusion: 

 Individualized information to the patient is needed, as the demands and expectations vary. Modern 

technology can be a valuable complement and assistant to the traditional information. The 

participants were satisfied with the verbal information and preferred to get it through a personal 

meeting with the staff. More studies about how the information can be further improved are needed. 

Key words: 

Patient, Preoperative, Anxiety, Need of knowledge, Endovascular Surgery  
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BAKGRUND  

Introduktion 

Ett bråck, också kallat aortaaneurysm på stora kroppspulsådern beror på en försvagning i 

kärlväggen och följden blir en onormal vidgning av kärlets diameter (SBU 2015a). Den 

bakomliggande orsaken till aortaaneurysm är idag till stora delar okända. Dock har man sett att 

vissa faktorer som rökning och ärftlighet kan påskynda utvecklingen av ett aortaaneurysm. Normalt 

försvagas blodkärlens väggar med stigande ålder och detta gör att de flesta personer med 

aortaaneurysm är över 60 år (Södersjukhuset, 2015). Uppskattningsvis har cirka 2 procent av alla 

män över 65 år ett aortaaneurysm. Ultraljudsundersökning av kroppspulsådern erbjuds alla män i 

Sverige som är över 65 år. Det beräknas att denna undersökning årligen räddar livet på 90 till 100 

män. Opereras inte dessa patienter är dödligheten hög, cirka 80 procent (SBU 2015a). 

 

Det är fyra till sex gånger vanligare att män får aortaaneurysm än kvinnor. Kvinnornas 

aortaaneurysm utvecklas fem till tio år senare i livet än männens aneurysm. Kvinnors 

aortaaneurysm har en tre till fyra gånger större risk att det spricker tidigare och vid en mindre 

diameter än männens. I dagsläget pågår det mycket forskning om läkemedel som ska kunna hämma 

tillväxten av aneurysmet, men inget resultat har ännu kommit fram. Bedömningen har varit att det 

inte funnits vetenskapligt underlag att rekommendera screening för alla kvinnor och män under 65 

år om det inte finns ärftlighet för aortaaneurysm i släkten (SBU 2015b). 

 

Kirurgisk behandling av bukaortaaneurysm 

Patienter med ett abdominalt bukaortaaneurysm erbjuds kirurgiskt ingrepp om aneurysmet är större 

än 5 cm i diameter. Traditionellt har öppen teknik, som innebär att patienten opereras genom att en 

öppning i patientens bukvägg används. Kirurgerna kan då sy in en konstgjord kroppspulsåder så 

kallad graft, en teknik som har använts i cirka 60 år (Paravastu et al. 2014). 

 

Den andra och numera vanligaste operationsmetoden som har används de senaste 20 åren och 

fortfarande utvecklas som teknik är endovascular aortic repair (EVAR). Tekniken som används till 

denna metod är att ett konstgjort kärl (stentgraft) förs in via punktion i ljumsken. Stentgraftet sätts 

på plats med hjälp av röntgengenomlysning (SBU 2015a). I Sverige opererades år 2015 totalt 1452 
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patienter för bråck på stora kroppspulsådern, 981 operationer gjordes med endovaskulär teknik och 

471 operationer gjordes med öppen teknik (Swedvasc, 2016).  

 

Det är vanligt att patienterna efter en stor operation kan få psykiska reaktioner såsom oro, rädsla 

eller depression. Detta kan även ske när patienterna kommit hem eftersom hjärnan fortsätter att 

bearbeta alla intryck patienten varit med om, men det är normalt och går oftast över efter en tid 

(Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015). En studie som gjordes i Brasilien på 712 patienter 

visade att, är patienten orolig eller har ångest innan operationen finns ett samband med oro och 

ångest efter operationen. Oron och ångesten beror också på patientens nöjdhet med den 

preoperativa upplevelsen. Vid en negativ preoperativ uppfattning så är det en stor risk för 

postoperativ ångest eller oro. Studien visade signifikant skillnad gällande postoperativ oro och 

ångest, om patienterna var rökare och om de var oroliga eller hade ångest innan operationen. Ingen 

signifikant skillnad fanns vad gällande social bakgrund, ålder, utbildning eller tidigare 

sjukdomshistoria (Caumo et al, 2001). 

 

Information till patienten 

Patientens rätt till information poängteras i Patientlagen och att det är viktigt att mottagaren har 

förstått betydelsen och innehållet av informationen och att den som ansvarat för att ge 

informationen ska ta reda på att så är fallet (SFS 2014:821). För att få en positiv inverkan på 

vårdens resultat är det bra att ha ett patientcentrerat arbetssätt. Patientens aktiva medverkan i sin 

vård sker bäst om informationen görs i en dialog mellan patienten och hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Hur informationen uppfattas av patienten kan personalen ta reda på genom 

återkoppling under samtalet (Socialstyrelsen, 2015b).  

 

I en kvantitativ randomiserad studie som gjordes på Nordirland och publicerades 2014 framkom det 

att patienter som fick en mer detaljrik information om sin sjukdom och operation hade signifikant 

mindre ångest före och efter sin operation jämfört med kontrollgruppen. Men vad gällande 

depression och återgång till normalt liv efter operationen fanns ingen skillnad mellan 

interventionsgruppen och kontrollgruppen (O´Connor, Coates & O´Neill, 2014). 

 

En studie med kvantitativ design som gjordes på ett sjukhus i Sverige, undersökte hur en mer 

detaljerad skriftlig information inför och efter hjärtkirurgi påverkar patienternas upplevelse av 
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informationen. Patienterna i kontrollgruppen fick den vanliga informationen, vilket 

interventionsgruppen också fick med tillägg av en broschyr. Denna broschyr innehöll utökad 

information om vanliga och sällsynta komplikationer och dessutom lindrigare och svårare effekter 

på olika organ i kroppen. Texten innehöll även information om möjligheten att svåra och stora 

komplikationer kan leda till döden. Det gavs också information om möjligheten att ringa kliniken 

för diskussion med sjuksköterska och kirurg samt en uppmaning att ta med den skriftliga 

informationen inför det preoperativa mötet med kirurgen. Broschyren utformades med den senaste 

kliniska kunskapen och studier om olika informationsmaterial till patienter i åtanke. Expertis inom 

området tillfrågades om synpunkter på broschyren. Resultatet visade att en majoritet av patienterna 

var positiva till den mer utökade skriftliga informationen om riskerna med hjärtkirurgi. Studien 

visade att en mer detaljerad information ger ett bra underlag för diskussion mellan vårdpersonal och 

patient. Patienterna är bättre förberedda om komplikationer skulle uppstå (Ivarsson, Larsson, Lührs 

& Sjöberg, 2005). 

 

Det pågår ett nationellt arbete i Sverige för att kunna erbjuda patienter behandling och stöd via 

internet som komplement till vård och eller information på sjukhus (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2015b). En vision har arbetats fram mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

och Sveriges regering att år 2025 ska Sverige vara bäst i världen på e-hälsoarbete. Alla patienter ska 

kunna använda internet i hälso- och sjukvården för att få en god hälsa, ökad självständighet och 

ökad delaktighet (SKL, 2016a). Vårdtiderna blir allt kortare och då är det bra att patienterna kan 

söka information även efter hemgång från vårdavdelningen. Nackdelen är att många äldre patienter 

idag inte använder smartphones och internet. Tidigare studier har visat lovande resultat med denna 

informationsmetod men fler evidensbaserade studier behövs i ämnet (Waller et al, 2015).  

 

Kommunikation  

Brister i kommunikationen med patienten och misslyckande att engagera dem i behandlingsplanen 

bidrar till låg följsamhet, medicinska fel och ökade sjukvårdskostnader. När det gäller patienter som 

kommer direkt från hemmet och ska opereras innebär det en stor utmaning att engagera och utbilda 

patienterna. Detta gäller både före operationen och under sjukhusvistelsen när en jämförelse har 

gjorts med redan inneliggande patienter (Brekke et al, 2016). 

 

För att underlätta interaktionen mellan vårdpersonal och patienter är kommunikationen 
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betydelsefull. Både personalens och patienternas kommunikationsförmåga har en stor betydelse. 

Patienternas eventuella oförmåga till kommunikation ska dokumenteras i journalen (Ehnfors, 

Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2015). För att patienten och sjuksköterskan ska finna gemensamma 

mål i omvårdnaden måste kommunikationen fungera (Magnusson, 2014). 

 

Den professionella kommunikationen som hälso- och sjukvårdspersonal använder sig av, skapar bra 

kontakt med patienten och gör så att patienten ser sin egen talang att själv lösa sina problem. Den 

som kan bedöma om ett samtal har varit bra och gett önskad effekt är patienten. Det är viktigt att 

skapa tillit, trygghet och etablera en relation i början av samtalet. En självklar avslutning av ett 

samtal är att hälso- och sjukvårdspersonalen gör en sammanfattning av vad personerna har samtalat 

om (Eide & Eide, 2009). 

 

Under 1900-talet senare del skedde en stor förändring i den kliniska relationen mellan läkare och 

patienten som blev allt viktigare. Patienten blev alltmer en partner i vården. Möjligheterna till en 

mer aktiv patientroll ökades genom rätten till information, möjlighet att kunna ställa frågor, hantera 

sin egen sjukdom och vara med att besluta om behandlingen tillsammans med läkaren (Deveugele, 

2015). 

 

Det är viktigt att studenter under utbildning samt hälso- och sjukvårdspersonal lär sig 

grundläggande färdigheter i kommunikation. Det ökar förmågan att hantera grundläggande och 

komplexa problem men även förmåga att använda dessa på ett mer personligt och kreativt sätt 

(Deveugele, 2015). Ett sätt att träna kommunikation för blivande sjuksköterskor är filminspelning 

med smartphones. Metoden innebär att platsen för kommunikationsträning kan varieras och fungera 

i många olika verkliga situationer istället för att begränsas till endast rollspel i lektionssalar. 

Nackdelarna med traditionella rollspel är att om man har brist på erfarenhet så kan det vara svårt att 

översätta rollspelet till verkliga situationer. Filminspelningen möjliggör observation av 

kommunikations- och interaktionstekniker. Det kan också öka förbättringen av ickeverbalt beteende 

som ögonkontakt, gester och skratt (Choi, Song & Oh 2014). Studien av Choi och medarbetare 

(2014) visade sammanfattningsvis att gruppen som använt smartphones förbättrade sin 

kommunikationskompetens och emotionella intelligens jämfört med kontrollgruppen. 
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I det korta mötet när patienten ska sövas inför en kranskärlsoperation, det vill säga, anestesi, finns 

en begränsad tid för anestesisjuksköterskan att bygga upp ett förtroende och känsla av trygghet hos 

patienten. Miljön är högteknologisk och stressfylld. Denna utmaning kan lösas genom 

välstrukturerat arbete på operationssalen, att hålla patienten i fokus samt ge kontinuerlig 

information till patienten under förberedelsen (Berg, Kaspersen, Unby & Hollman Frisman, 2013). 

 

Nationella Patientenkäten 

Den årliga svenska Nationella Patientenkätens syfte är att mäta patientens upplevelse av bemötande, 

förtroende och information. Resultaten är ett redskap för förbättring och utveckling av vården. 

Underlaget används även för jämförelser, ledning och styrning av verksamheter samt för 

information till invånare och patienter. Enkäterna levereras via post till slumpmässigt utvalda 

patienter på uppdrag av olika landsting (SKL, 2015a). År 2014 gjordes en Nationell Patientenkät i 

Sverige och 45 000 patienter svarade på den. Cirka hälften av patienterna tyckte att de fått 

information om vilka rutiner som fanns på den avdelning där de vårdades. Endast en tredjedel av 

patienterna tyckte att de fick prata med en läkare om de kände oro eller ängslan över sitt 

sjukdomstillstånd eller sin behandling. Lite mer än hälften av patienterna, 56 %, tyckte att 

informationen de fick före behandlingen stämde hur de kände efteråt (SKL, 2015a). 

 

Omvårdnadsteori 

Joyce Travelbees teori menar att kommunikation och mänskliga relationer är en av de viktigaste 

delarna i möten mellan människor. Teorins nyckelbegrepp är människan som individ, lidande, 

mening, mänskliga relationer samt kommunikation. Människan ses som en helt unik och oersättlig 

individ som bara existerar en gång. Travelbee undvek begreppen patient och sjuksköterska då hon 

ansåg att detta var att sätta en etikett på personerna och generalisera (Kirkevold, 2000).  

 

Det är viktigt att sjuksköterskan förhåller sig till patientens upplevelse av lidande och sjukdom 

snarare än att se upplevelsen ur sin egen synvinkel. För att kunna göra det krävs en kommunikation 

med patienten. Den mellanmänskliga relationen kännetecknas av att individens, familjens eller 

samhällets omvårdnadsbehov ska tillgodoses. I denna ömsesidiga relation krävs att relationen 

etableras och upprätthålls av båda parter. Faserna i den mellanmänskliga relationen består av det 

första mötet, framväxt av identiteter, empati, sympati, ömsesidig förståelse och respekt (Kirkevold, 

2000).  
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I det första mötet är individerna främmande för varandra och har ofta stereotypa förväntningar och 

antaganden inför den andra personen. Då gäller det att gå utanför sig själv, att se den speciella 

personen i den sjuke patienten, samt att ha ett intresse för människan som individ. I nästa steg 

etableras ett band där sjuksköterskan får en initial förståelse av patientens upplevelse av sin 

situation men helst utan att jämföra med tidigare erfarenhet av patientmöten. Empati innebär att 

delta och förstå innehållet i den andres tankar och känslor, en önskan att förstå den andra personen. 

Sympati hänger samman med en önskan att minska lidandet och av en äkta medkänsla. I fasen 

ömsesidig förståelse och respekt delar de involverade personerna tankar från det innersta, känslor 

och attityder. För att kunna etablera en mellanmänsklig relation är verbal- och ickeverbal 

kommunikation sjuksköterskans viktigaste redskap (Kirkevold, 2000).  

 

Problemformulering 

En fungerande, för patienten tydlig kommunikation när den preoperativa informationen delges, har 

en central betydelse för patientens förståelse och för resultatet av vården. Den senaste årliga 

svenska Nationella Patientenkäten har visat att det finns brister i informationens tydlighet. I den 

svenska Patientlagen (SFS 2014:821) belyses patienters rättighet att få en adekvat information. 

 

Mot bakgrund av detta behöver den preoperativa informationen till patienterna granskas närmare. 

Det behöver undersökas om patientinformationen för patienter som genomgår elektiva 

endovaskulära kärlkirurgiska ingrepp är rätt utformad. Detta för att patienterna ska kunna 

tillgodogöra sig informationen de erhåller av sjukhuspersonalen och om de därmed kan känna sig 

välinformerade om sin vård. Det är viktigt att patienten har tillgång till rätt sorts information och 

kan kommunicera bra med hälso- och sjukvårdspersonalen, för att kunna känna trygghet och lugn 

både före och efter sin operation. 

 

Syfte 

Syftet var att ta reda på hur patienter, som har genomgått elektiva endovaskulära kärlkirurgiska 

ingrepp, upplever bemötandet från personalen och den preoperativa information de fått. Detta med 

avseende om informationen är tydlig, relevant, i rätt mängd och stämmer med patienternas 

upplevelser. 
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Frågeställningar 

Hur upplever patienten den preoperativa informationen och personalens bemötande i samband med 

elektiva endovaskulära kärlkirurgiska ingrepp?  

 

Vilken typ av information vill patienterna erhålla inför och efter elektiva endovaskulära 

kärlkirurgiska ingrepp samt finns det möjlighet att diskutera innehållet vid en återkoppling efter 

informationstillfället? 

 

METOD  

Design  

Kvalitativ metod har används med tanke på att få så utförliga svar som möjligt av informanterna 

vilket ger en större möjlighet att besvara forskningsfrågan och därmed bidra till en eventuell 

förbättring av informationsgivandet. Intervju är en datainsamlingsmetod som görs med en personlig 

intervju eller per telefon (Polit & Beck, 2012). 

 

Urval  

Patienter som skulle genomgå endovaskulärt kärlkirurgiskt ingrepp tillfrågades om att delta i 

studien. Bekvämlighetsurval tillämpades eftersom patienterna tillfrågades om deltagande i studien 

beroende på i vilken turordning de stod på väntelistan (Polit & Beck 2012). Inklusionskriterier var 

patienter som planeras att genomföra en endovaskulär kärlkirurgisk åtgärd på en kärlavdelning på 

ett sjukhus i Mellansverige under februari och mars 2016 samt förstår och kan uttrycka sig i 

svenska språket. Exklusionskriterier var patienter som inte ville delta i studien eller har bristande 

orientering till tid, rum och person. 

 

Datainsamlingsmetod 

En intervjuguide (Bilaga 1) utarbetades utifrån studiens frågeställningar och syfte. Inledningsvis i 

intervjuguiden ställdes tre faktafrågor om informantens ålder, om det är första operationen 

informanten är med om och hur bråcket på kroppspulsådern upptäcktes. Faktafrågorna ställdes för 
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att informanterna skulle känna sig bekväm med intervjusituationen. Efter de inledande frågorna 

följde tre olika frågeområden om hur informanterna upplevde information, känslor och upplevelser 

före och efter operationen samt förslag till förbättringar av informationen. För att uppnå en mättnad 

i varje fråga ställdes följdfrågor i varje specifikt ämne. Som avslutning på intervjun tillfrågades 

informanterna om de hade något att tillägga angående information före, under och efter deras 

operation av kroppspulsådern. Intervjuerna spelades in med smartphone.  

 

För att kvalitetssäkra intervjufrågorna, gjordes en innehållsmässig granskning av intervjuplanen och 

det utfördes två provintervjutillfällen på en kärlkirurgisk vårdavdelning innan studiens start. Dessa 

provintervjuer gjordes för att utvärdera frågornas innehåll, se om frågor var rätt till antalet och se 

hur lång tid intervjuerna tog (Lantz, 1993). Efter provintervjuerna korrigerades frågorna till mer 

öppna frågor för att bättre överensstämma med den valda metoden. 

 

Intervjuaren presenterade sig och talade om, vilket som var syftet med intervjun. Det berättades för 

informanterna hur intervjun var utformad, hur lång tid som beräknades till intervjun och 

användningen av resultaten. Den psykologiska aspekten är viktig i en intervjusituation. Det måste 

finnas tillräckligt med tid avsatt för att passa uppgiften. Innan intervjun påbörjas krävs därför ett 

psykologiskt andrum, att det råder en avslappnad stämning. När både informant och intervjuare 

kände sig lugna och beredda kunde intervjun börja. Rummet som intervjun skedde i var enskilt, 

ostört, utan telefoner och störande ljud (Lantz, 1993). 

 

I en semistrukturerad intervju undersökts informantens upplevelser av kvantiteter och kvaliteter. 

Frågeområdena har en bestämd följd och inom dessa fanns följdfrågor (Lantz, 1993). Studien 

genomfördes med semistrukturerade intervjuer för att se om informanterna tyckte att informationen 

var tydlig och adekvat. Syftet var också att se om informanterna kände sig informerade om 

behandlingen och blev bra bemötta av personalen under sin vårdtid på en kärlkirurgisk 

vårdavdelning på ett Mellansvenskt sjukhus.  

 

Tillvägagångssätt 



   

  

9 

 

Patienterna fick en skriftlig förfrågan om deltagande i studien (Bilaga 2) som ingick i 

patientinformationen. Den skickades tillsammans med kallelsen hem till patienterna före 

operationen av sjuksköterskan som var ansvarig för väntelistan på vårdavdelningen. Tanken var att 

patienterna skulle få möjlighet att fundera hemma om de ville vara med eller inte i studien. 

Inskrivande sjuksköterska på avdelningen tog emot det skriftliga godkännandet av patienten dagen 

före ingreppet. Intervjuerna genomfördes två till fem dagar efter operationen om informanterna 

fortfarande var kvar på avdelningen. Kontroll gjordes innan med patientansvarig sjuksköterska att 

informanten var i sådant tillstånd att intervju kunde genomföras. Intervjuerna gjordes ett i tyst och 

avskilt rum (Polit & Beck, 2012).  

 

En av studenterna ansvarade för inspelningen med smartphone och den andra studenten 

koncentrerade sig på informanten och intervjufrågorna. Tidsåtgången var 10-15 minuter. 

Bearbetningen och transkriberingen gjordes med dataprogrammet Express Scribe. 

 

Totalt tillfrågades tolv patienter om att delta i studien. Fördelning mellan könen var åtta män och 

fyra kvinnor. Sju patienter tackade ja och fem tackade nej. Av dem fem som tackade nej var tre 

kvinnor och två män. Två patienter var postoperativt inte orienterad till tid, rum och person och 

exkluderades därför. Fem patienter deltog i studien, fördelningen mellan könen var fyra män och en 

kvinna. 

 

Forskningsetiska överväganden  

Informanterna i studien erhöll information om den övergripande planen och syftet för vår forskning, 

om att intervju som metod skulle användas, kontaktuppgifter, att deltagande i forskningen var 

frivilligt och rätten att när som helst avbryta sin medverkan detta enligt lag (2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor. Studier får endast utföras efter de tillfrågade 

samtyckt till den forskning som avser henne eller honom. ”Samtycket skall vara frivilligt, 

uttryckligt och preciserat till viss forskning. Samtycket skall dokumenteras” (Sveriges Riksdag, 

2015). Intervjuerna genomförs endast efter delgivande av brev (Bilaga 2) och godkännande av 

patienten. 
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Studien bedömdes inte generera mer risk än nytta enligt Helsingsforsdeklarationens 

rekommendation (World Medical Association, 2015). Ett muntligt godkännande erhölls av 

avdelningschef samt ett skriftligt godkännande av verksamhetschef på ett sjukhus i Mellansverige. 

  

Bearbetning och analys 

Materialet bearbetades enligt en kvalitativ innehållsanalys som inspirerades av Graneheim och 

Lundman (2004). Alla de inspelade intervjuerna avlyssnades flera gånger. Detta för att höra olika 

nyanser i informanternas röster. Intervjuerna transkriberades ordagrant, även skratt, suckar och 

längre uppehåll skrevs ner. För att få en överblick av det transkriberade materialet lästes texten 

igenom flera gånger, innehållet reflekterades och diskuterades. Material som inte var relevant för 

studien sorterades bort. Meningsbärande enheter togs ut i form av meningar, ord och stycken som 

hörde ihop och svarade mot syftet. Hänsyn togs till att innehållet i de meningsbärande enheterna 

inte var för långa, för att minska risken att de skulle vara för svåra att hantera. De meningsbärande 

enheterna kondenserades genom att texterna kortades ner och gjordes mer lätthanterliga. Efter detta 

försågs de kondenserade meningsenheterna med en kortfattad men tydlig beskrivning av innehållet, 

en kod. När koder med liknande innehåll sammanställdes bildades underkategorier. Det sista steget 

i analysen var att dela in underkategorier i kategorier. Diskussion och reflektion var en del av hela 

analysprocessen och vid bearbetningen av materialet (Graneheim & Lundman,2012).  
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I tabell 1 presenteras ett exempel på innehållsanalysens tillvägagångssätt.  

Tabell 1: Innehållsanalys 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Är man 

intresserad kan 

man ju titta på 

film eller en 

dokumentär 

(Informant 3) 

Intresserad kan 

man titta på film 

eller dokumentär 

Titta på film eller 

dokumentär 

Söka egen 

information 

Upplevelser av 

den pre- och post 

operativa 

informationen 

Jag tyckte det 

stämde precis 

som man har 

föreställt sig 

(Informant 5) 

Informationen 

stämde med min 

upplevelse 

Överensstämmande 

information med 

upplevelsen 

Positiv, negativ 

och avsaknad av 

information 

 

Dom säger ju det 

som är relevant 

(Informant 3) 

 Litar på att 

informationen är 

relevant 

Relevant 

information 

  

 

Förfärligt lång tid 

att vänta på en 

sån här operation 

som ansågs 

livsnödvändig 

(Informant 4) 

 

Lång tid att vänta 

på operationen 

som ansågs 

livsnödvändig 

 

Lång tid att vänta 

 

Osäkerhet om 

tidpunkt för 

operationen 

 

Tankar och 

personliga 

upplevelser inför 

och efter 

operationen 

Så jag ringde var 

fjortonde dag för 

att få reda på när 

operationen 

skulle bli av 

(informant 1) 

Jag ringde 

varannan vecka 

och undrade när 

jag skulle få 

komma 

Ringde ofta för att 

få besked 
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RESULTAT 

Informanterna hade opererats med EVAR på ett sjukhus i Mellansverige. Det var fyra män och en 

kvinna. Åldern varierade på informanterna, de var mellan 40-86 år. Två kategorier skapades av sex 

underkategorier. Underkategorierna gjordes utifrån koder med liknande innehåll. 

I tabell 2 presenteras funna kategorier och underkategorier: 

Tabell 2: Översikt av resultatet 

Kategori Underkategori 

Upplevelser av den pre- och postoperativa 

informationen 

Positiv, negativ och avsaknad av 

information 

 Söka egen information 

Tankar och personliga upplevelser inför 

och efter operationen 

Rädsla eller nedstämdhet före 

operationen 

 Osäkerhet om tidpunkt för 

operationen 

 Acceptans att inte ha kontroll 

 Personalens bemötande 

 

Upplevelser av den pre- och postoperativa informationen 

Positiv, negativ och avsaknad av information 

Informanterna upplevde den muntliga informationen som personalen på vårdavdelningen och 

operation gav som relevant, i lagom mängd och på ett förståeligt sätt. De skrev ner frågor och svar 

på sina frågor för att komma ihåg informationen. Informanterna upplevde att personalen hade tiden 

och kunskapen att svara på deras frågor. Återkopplingen skedde genom att personalen frågade om 

informanterna hade fler frågor och upprepade frågan vid ett senare tillfälle. Informanterna kände att 

de blev respektfullt bemötta och fick svar på alla frågor oavsett vad det gällde. Anestesiläkarna och 

anestesisjuksköterskorna lyssnade och informerade bra på operationsavdelningen innan 

informanterna blev sövda inför operation. Informanterna tyckte det var bra att träffa personalen 

personligen på det sjukhus som de skulle opereras på, istället för att få informationen via telefon. 

Det upplevdes bra att få träffa läkaren som skulle utföra operationen. 
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"informationen är rätt bra, personalen är rätt trevliga alltså, trevligt folk och frågar man 

olika saker så förklarar de det" (Informant 3) 

 

Kirurgens medicinska information upplevdes för tekniskt inriktad och för ingående. Informanterna 

hade svårt att förstå det medicinska språket och de önskade att informationen hade varit mer 

personligt anpassad beroende på vad informanterna ville veta. De ville att läkarna skulle anpassa 

informationen efter informanternas behov bättre så att den blir på lagom nivå. De upplevde att det 

var värdefullt att få reda på om operationsdatumet blivit framflyttat så att det går att planera sitt 

dagliga liv. 

 

”…ja, allt som är tekniskt det har man plus minus noll på…jag visste bara hur dem skulle 

göra, att dem skulle öppna ner i ljumskarna å…trycka upp nånting. Jag hade inte blivit nå klokare 

om jag…visste heller…” (Informant 2) 

 

Den skriftliga informationen som skickades hem till informanterna med kallelsen lästes inte. 

De hade inte uppmärksammat att det fanns med ett informationsblad där det stod hur vården bedrivs 

på avdelningen. 

 

"Jag har fått den så många gånger så jag kommer inte ihåg, jag läste den nog första gången 

men det stod väl ta inte med hundar till avdelningen och lukta inte allt för illa och såna saker"  

(Informant 3) 

 

Det fanns önskemål om att få information angående komplikationer som kan uppstå i samband med 

operationen, för även negativ information kan vara bra, så om det händer blir det ingen 

överraskning. Vissa informanter fick komplikationer i form av förlamning, avdomning i benen, 

sårinfektion och då blev vårdtiden längre än förväntat.  

 

”han talade om alla faror med operation” (Informant 4) 

 

En önskan fanns att den muntliga informationen inte ska innehålla latinska eller svåra ord och vara 

individuellt anpassad. Informanterna föreslog att ett blädderblock skulle kunna användas för att visa 

hur operationen går till, att läkaren skulle rita och berätta samtidigt. Den rutinmässiga 
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informationen som skickades med kallelsen till hemmet lästes inte av informanterna som istället 

önskade en förbättrad skriftlig information. Informationen om vårdtidslängden var diffus tyckte 

informanterna vilket gjorde det svårare att planera sitt dagliga liv. Det saknades information om 

uppskattad operationstid från opererande kirurg. För även om de flesta informanterna var sövda 

fanns ändå intresset av att veta den uppskattade operationstiden. Det fanns också en önskan om att 

efter operationen få information om den faktiska operationstiden. Informanterna hade inte fått 

korrekt information om att de skulle vara vakna under operationen vilket framkom först inne på 

operationssalen. Detta upplevdes jobbigt då de inte var beredda på denna situation. Informanterna 

hade inte fått information om hur operationen skulle gå till på ett tydligt sätt. 

 

”…sen tog det ganska lång tid det här, så att, när jag vakna då så var det ju kväll, klockan 

nio, jag trodde det tagit en timme på operation, inte till nio…”(Informant 1) 

 

Söka egen information 

De yngre informanterna hade varit ute på internet och sökt information på egen hand om sin 

sjukdom och om hur operationen gick till. De gav exempel på att de kunde söka på sidor som 

beskrev deras sjukdom och behandling eller operationsfilmer på internet.  

 

”Man kanske skulle kunna nämna några referenser till sånt om man är intresserad” 

(Informant 3) 

 

Tankar och personliga upplevelser inför och efter operationen 

Rädsla eller nedstämdhet före operationen 

Informanterna var informerade om att deras aortaaneurysm var ett livshotande sjukdomstillstånd 

och att den kommande operationen var den enda effektiva medicinska behandlingen. Vetskapen 

bland informanterna om att kirurgerna var erfarna och antalet gjorda ingrepp var stort på 

operationsavdelningen bidrog till ett större lugn och en mindre rädsla för komplikationer.  

 

”Men jag tänkte hela tiden den här operationen har gjorts så många gånger, jag kom inte 

ihåg vad han sa om det var en på hundra eller två på hundra som det händer nåt med, men jag 

kopplar bort den delen.” (Informant 5) 
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Känslor av ledsamhet och nervositet fanns hos informanterna men de kände betydligt mindre oro. 

Känslor fanns alltid med eftersom det gällde en stor operation. Informanterna upplevde att deras 

anhöriga också drabbades av oro och nervositet ifall något ska hända deras närmsta anhörig i väntan 

på operationen. 

 

”Jag hade inga speciella känslor...ungarna frågade om jag inte var nervös men...kan man 

inte bli. Jag menar, händer något, går åt helsike, då är man inte medveten om det” (Informant 2) 

 

Osäkerhet om tidpunkt för operation 

Informanterna tyckte att det tog lång tid från det att remissen skickades från hemsjukhuset till att 

kallelsen kom med besked om operationsdatum. Detta trots att det var ett allvarligt 

sjukdomstillstånd med förödande konsekvenser om aneurysmet skulle brista. Informanterna kunde 

ibland få vänta upp till ett år på operation. För att lättare kunna planera sitt liv önskade de få veta 

när operationen var beräknad att ske. Den långa väntan på operationen gjorde att informanterna blev 

nervösa eller oroliga och det påverkade även informanternas familjer negativt psykiskt. 

 

”…fick telefonnumret till nån tjej som hade hand om operationskön. Så ringde jag dit var 

fjortonde dag och undra när jag skulle komma upp…dem skulle ta hand om mig omgående, hade 

dragit ut lite på tiden tyckte jag…” (Informant 1) 

 

Acceptera att inte ha kontroll 

Det fanns en acceptans av att inte kunna påverka operationsförloppet och informanterna tyckte att 

det var bättre att vara sövd för att inte vara medveten om vad som skulle hända under operationen. 

De litade på att läkarna kunde sitt arbete och visste hur de skulle utföra operationen.  

 

”…de får göra vad de vill bara de söver mig…” (Informant 1) 
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Personalens bemötande 

Något som framkom i intervjuerna var att informanterna upplevde att personalen var professionell 

samtidigt som informanten inkluderades i samtalet med en nyans av lättsamhet och humor. Ställde 

informanten frågor till personalen besvarades dessa pedagogiskt och professionellt. 

 

”Jag tycker personalen är bra att ha kontakt med….” (Informant 1) 

 

DISKUSSION 

En värdefull pre- och postoperativ information är anpassad efter informantens behov. Informationen 

bör bland annat innehålla uppskattad väntetid, operationstid samt eventuella risker med 

operationsmetoden. Den muntliga informationen var bra, tydlig och relevant, medan informationen 

som skickades ut till informanterna med kallelsen inte lästes. På internet kunde de också själv söka 

fördjupad information. Känslorna inför operationen var av varierande orosgrad men i regel var det 

en lättnad att äntligen opereras. Det finns en acceptans att inte ha kontroll men informanterna vill då 

helst vara sövd under operationen. Informanterna upplevde att bemötandet av personalen var 

positivt. 

 

Resultatdiskussion 

Upplevelser av den pre- och postoperativa informationen 

Informationens kvalitet 

Informanterna upplevde att de blev bra och respektfullt bemötta av personalen. De fick svar på alla 

olika sorters frågor som de ställde. Det som framkom att det var viktigt att personalen var på samma 

nivå och kunde förklara så informanterna förstod informationen. Informanternas önskemål om 

svårighetsnivån på informationens innehåll varierade stort. Informanterna var mycket nöjda med 

den muntliga informationen de fick på sjukhuset och de tyckte att personalen både hade tid och 

kunskap till att kunna svara på frågorna. De hade också fått en återkoppling i slutet av 

informationstillfället och även vid senare tillfälle, detta är i enlighet med Socialstyrelsens 

rekommendation för att ta reda på hur informationen uppfattats. Det upplevdes viktigt att kunna ha 

en aktiv medverkan i informationen. Detta skedde genom att personalen förde en dialog med 
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patienterna och hade en återkoppling under hela samtalet (Socialstyrelsen, 2015b). En avslutande 

sammanfattning av samtalets innehåll gjordes i enlighet med Eide & Eide (2009). Det fanns ett 

behov av anpassad, skräddarsydd information, vilket stämmer väl överens med studierna som var 

gjorda på Nordirland (O´Connor et al., 2014) och i Sverige (Ivarsson et al.2005). 

 

Informanterna upplevde att information saknades om hur lång vårdtiden beräknades att vara för att 

kunna planera sitt liv med jobb och för att kunna ha en bättre livskvalitet. De saknade även att få 

reda på när deras operation skulle ske. Studiens resultat visar att det är viktigt att ha en bra 

information som är individuellt anpassad till varje informant och vilka komplikationer som kan 

inträffa under vårdtiden. Detta stämmer väl överens med studien som Ivarsson och medarbetare 

(2005) gjorde där författarna kom fram till att en mer detaljerad information om vanliga och 

sällsynta komplikationer samt komplikationer som leder till döden uppfattades positivt av en 

majoritet av studiedeltagarna. 

 

Om kommunikationen inte fungerar 

Resultatet från intervjuerna återspeglar informanternas behov av bli sedd som en unik person som 

har egna önskningar och behov. Det framkom även att informanterna inte uppmärksammade att en 

skriftlig information skickades ut till dem tillsammans med kallelsen till operation. Informanterna 

upplevde att läkarna hade ett språk med krångliga ord som var svårförståeligt. När det uppkommer 

brister i kommunikationen mellan patienter och personal bidrar det till en låg följsamhet, 

medicinska fel och ökade sjukvårdskostnader (Brekke et al, 2016). Det är viktigt att 

kommunikationen fungerar mellan vårdpersonalen och patienterna för att få bästa resultat (Eide & 

Eide, 2009). Enligt Kirkevold (2000) ansåg omvårdnadsteoretikern Travelbee att en god 

kommunikation, kräver en ömsesidig relation av två individer. Det är också nödvändigt att se den 

unike individen i den sjuke personen, att vara intresserad, ha en önskan att förstå den andra 

personen och att se människan som en unik person som bara existerar en gång. 

 

Informationssökning på internet 

Att få länkar till internet-sidor vid första läkarbesöket som handlar om operationen och sjukdomen 

skulle enligt informanterna vara intressant, då kan de vid behov söka mer information. Internet har 

nu funnits i så många år, att fler personer använder internet, även personer som är äldre. 
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Informanterna som hörde till de yngre i gruppen hade läst information på internet och sett på filmer. 

De äldre patienterna verkade uppleva det personliga informationsmötet som mest värdefullt. 

WHO:s e-hälsoprogram är inriktat på just detta och kommande generationer kommer säkert vara 

inställda på att införskaffa information via smartphones och internet (Waller et al., 2015). Det finns 

ännu en skillnad mellan kunskap om information och teknik beroende på generationstillhörighet. 

Dagligen använder 70 % av äldre internet men efter 75 års ålder minskar användningen signifikant. 

Möjliga orsaker kan vara minskad fysisk, mental och kognitiv kapacitet. Det kan också bero på en 

attityd att man är för gammal för att använda internet, att utrustningen är kostsam samt 

utbildningsnivå och inkomst (Blazun Vosner, Bobek, Kokol & Javornik Krecic, 2016). 

 

Tankar och personliga upplevelser inför och efter operation 

Rädsla eller nedstämdhet inför operation 

Känslorna som patienterna kände inför sin operation var mest nedstämdhet, nervositet och viss 

rädsla hur operationen skulle gå, oro fanns med till en liten del. Efter en stor operation är det vanligt 

att patienterna kan få psykiska reaktioner (Sahlgrenska universitetssjukhuset, 2015). I Patientlagen 

står det att patienterna har rätt till information och det är viktigt att den som ger information 

kontrollerar att patienten har förstått innehållet (SFS 2014:821).  

En dåligt informerad patient löper en större risk att drabbas av psykiska reaktioner så som 

nedstämdhet, nervositet, rädsla och oro (Caumo et al, 2001). I en studie av Haugen och medarbetate 

(2009) nämns att faktorer som att vara kvinna, yngre och inte ha någon tidigare erfarenhet av ett 

kirurgiskt ingrepp höjer nivån av ångesten inför en operation. Kontinuerlig information och 

möjlighet att ställa frågor minskar ångesten.  

Hur ska vi i vården hantera nedstämdhet och rädsla? När personalens eller de anhörigas stöd inte är 

tillräckligt kan kurator och eller sjukhuspräst kontaktas. Det är viktigt att tänka på att patienten är i 

underläge och därmed är ett etiskt förhållningssätt och bemötande viktigt. Frågan är om vårdens 

resurser räcker till att ta hand om dessa reaktioner? 
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Osäkerhet om tidpunkt för operationen 

Informanterna kände stor osäkerhet av att inte veta när operationen skulle bli av och att ha lång 

väntetid mellan att remissen skickades från hemsjukhuset till att kallelse för operation kom. När 

informanterna var på läkarbesöket blev de lovade att operationen skulle ske inom en nära framtid. 

Flera av informanterna fick vänta runt ett år på operationen. Enligt den svenska nationella 

vårdgarantin ska alla patienter efter beslut få en operation eller få en åtgärd gjord inom den 

specialiserade vården inom 90 dagar. En mätning gjord i mars 2016 på riksnivå visade att 24 392 

patienter (motsvarande 21,8%) fått vänta längre än 90 dagar (SKL, 2016b). Att vänta på en 

operation är inte bara påfrestande ur en medicinsk synvinkel utan även ur en psykisk, vilket 

överstämde med intervjuresultatet. 

 

Acceptans att inte ha kontroll  

Informanterna accepterade att de inte hade kontroll och kunde påverka operationsförloppet. De 

tyckte att det var bättre att vara sövda, då skulle de inte vara medvetna om vad som skedde under 

operationen. Informanterna litade på att läkarna som opererade dem kunde sin sak och hade gjort 

operationen många gånger tidigare. Kvåle & Bondevik (2008) beskriver i en kvalitativ studie som 

gjordes i Norge att en god personcentrerad vård innebär att ge ärlig information, behandla patienter 

med respekt, bekräfta dem som personer samt att inbjuda till att ta del av beslut angående den egna 

vården. Patienterna vill gärna ta del av diskussioner om den egna vården och behandlingen men 

överlåter helst de slutgiltiga besluten till sjuksköterskorna och läkarna, då en stor tillit finns för dess 

profession eftersom informanterna ofta upplever att deras egen kunskap är begränsad. Dessa 

resonemang överensstämmer med informanternas önskan att släppa kontrollen, att helst bli sövda, 

för att man litar på att vårdpersonalen gör sitt bästa för att ge en god vård. 

 

Det professionella mötet 

Informanterna kände att de blev bra och respektfullt bemötta. All personal uppträdde professionellt 

mot patienterna och personalen hade ett respektfullt bemötande. Alla informanter som var med i 

studien var nöjda och tacksamma över att ha blivit opererade och att förloppet efter operationen 

hade gått bra. Detta stämmer väl överens med resultatet i Kvåle & Bondeviks studie (2008) som 

visade att patienterna möttes med respekt av personalen. Hade patienterna specifika önskemål 
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gjorde personalen allt de kunde för att uppfylla dessa. Enligt Deveugele (2015) har under den 

senare delen av 1900-talet relationen mellan läkare, personal och patient förändrats. Möjligheterna 

till en mer aktiv patientroll ökades genom rätten till information, möjlighet att kunna ställa frågor, 

hantera sin egen sjukdom och vara med att besluta om behandlingen tillsammans med läkaren.  

 

Skillnader i attityder till information beroende på generation 

De flesta personer med aortaaneurysm är över 60 år (Södersjukhuset, 2015).Därför är de som 

opereras för aortaaneurysm oftast äldre. Enligt SKL (2015c) förväntas äldre personer (över 65 år) 

ställa mer krav på sjukvården i framtiden samt ta ett större egenansvar för sin sjukdom. De äldre 

patienterna idag ställer mindre krav och vill inte vara till besvär vilket gör att deras röster sällan 

hörs. De yngre patienterna ställer högre krav på vården, är mer pålästa och tekniskt kunniga. 

De barn som föds idag kommer säkerligen ha ännu högre krav på information i framtidens sjukvård. 

 

Metoddiskussion  

Forskningsetiskt anses inte informanterna påverkats negativt då det snarare var ett tillfälle att 

uttrycka upplevelser och åsikter, att få medverka och påverka. Enligt Sveriges riksdag (2015) ska 

samtycket till att delta i en studie vara frivilligt och vara preciserat till en viss forskning. Styrkorna 

med studien var att innehållet baseras på verkliga upplevelser med informanter som varit med om 

elektiva endovaskulära ingrepp samt att den semistrukturerade intervjun möjliggjorde ett mer 

informativt innehåll jämfört med om kvantitativ metod med exempelvis enkäter hade valts. 

Antagande gjordes att mer användbart material skulle komma fram i en semistrukturerad kvalitativ 

intervju jämfört med en kvantitativ enkät. Detta beslut togs efter diskussion med en avdelningschef 

på ett Mellansvenskt sjukhus. Fem av tolv patienter tackade nej till att delta i studien och frågan är 

om de var missnöjda med informationen, eller varför de tackade nej. En tillräcklig mättnad för den 

kvalitativa analysen uppnåddes efter fem genomförda intervjuer.  Tillförlitligheten bedöms stor då 

författarna har skrivit frågorna och utfört alla intervjuerna tillsammans. Giltigheten är stor då svaren 

kommer från verkliga upplevelser. Överförbarhet innebär att resultatet kan överföras till ett annat 

sammanhang. Läsaren bedömer om studiens resultat innehåller tillräckligt många gemensamma 

nämnare. Analysprocessen har beskrivits detaljerat så att den är lätt att följa i resonemanget och i 

slutänden resultatet (Lundman, L. & Hällgren Graneheim, U., 2012). Tolkningen av en 

transkriberad text kan ha flera betydelser vilket innebär att resultatet kan bli olika beroende på 
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forskarens bakgrundshistoria och förförståelse (Graneheim & Lundeman 2004). Intervjuarna i 

denna studie är kliniskt verksamma inom kirurgisk vård och denna bakgrund påverkade sannolikt 

tolkningen när den kvalitativa analysen genomfördes. Handledarna bidrog till en mer objektiv 

analys. Enligt SBU (2015a) är det fyra till sex gånger vanligare att män får aortaaneurysm än 

kvinnor, så därför är det fler män än kvinnor som har blivit tillfrågade att delta i studien. Antalet 

kvinnor som tackade nej till att delta i studien var tre. Det hade varit intressant att ha haft fler 

kvinnor med i studien så könsfördelningen blivit jämnare. En större kvantitativ studie med fler 

deltagande center skulle kunna göras för att få mer material att dra slutsatser ifrån. 

 

Klinisk implikation 

En möjlig förbättring skulle kunna vara att en sakkunnig sjuksköterska med specialistutbildning i 

kirurgisk vård alternativt operationssjukvård skulle kunna sitta med vid läkarsamtalet på 

mottagningen inför ingreppet när informationen ges. Sjuksköterskan kan anteckna vad som sägs 

under samtalet som patienten kan ha till stöd efteråt. Efter informationssamtalet skulle man 

tillsammans med patienten kunna göra upp en preliminär tids- och informationsplan angående 

eventuella undersökningar, prover, utredning inför operationen. Detta skulle ge ett upprepat 

informationstillfälle och eventuellt kunna minska antalet inkommande telefonsamtal med frågor till 

operationskoordinatorn på vårdavdelningen samt kanske lugna patienten. Tidsplanen skulle kunna 

göras i ett dataprogram där man elektroniskt kan förvarar den. Patienten skulle få en egen 

inloggning till dataprogrammet. När informationen har erhållits kan frågan ställas ”har du förstått 

informationen” några timmar senare. 

 

 Troligtvis har kommande generationer högre krav på information, personal, bemötande och 

vårdresultat. Därför behöver sjukvården utvecklas för att kunna bemöta de nya kraven.  

 

Ett gott bemötande mot patienterna speglar troligtvis arbetsplatsens kultur och arbetsmiljö som är 

viktig att behålla och utveckla. 

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis är den muntliga information som ges idag preoperativt inför elektiva 

endovaskulära ingrepp av god kvalitet. Informationen bör bland annat innehålla uppskattad 

väntetid, operationstid samt eventuella risker med operationsmetoden. Men den behöver utvecklas, 
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exempelvis genom länkar och/ eller animationer. Den muntliga informationen var bra, tydlig och 

relevant, medan den information som hade skickats ut med kallelsen visade på brister då den inte 

lästes igenom utan snarast lades åt sidan. Informationen till patienterna behöver anpassas ytterligare 

efter individens behov. 
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BILAGA  1 

Kommentar: Innan intervjun förklarar studenten att de inledande frågorna är faktabaserade och 

sedan mer upplevelseorienterad. 

Faktafrågor  

           1.  Vilken är Din ålder? 

           2.  Är detta din första operation? Följdfråga; Om inte vad har du opererats för tidigare?  

           3.  Hur upptäcktes ditt bråck på kroppspulsådern? 

Intervjufrågor  

Miljön för informationstillfället  

1. Berätta om situationen när du fick information om operationen. ( Fick du informationen i 

en tyst och avskild miljö? Om du inte fick informationen avskilt, var fick du den då?) 

Känslor och upplevelser inför operationen 

2. Berätta om dina känslor inför operationen. (Blev du ledsen, rädd, kände lättnad att 

operationen skulle bli av? 

 

3. Beskriv hur upplevde du informationen du fick på vårdavdelningen innan operationen? 

( Berätta mer? Har du något mer att tillägga? Hur upplevde du informationen som gavs 

av personalen? Fick du möjlighet att ställa frågor? Om inte hade du önskat det?) 

4. Beskriv hur upplevde du informationen du fick på operationsavdelningen innan 

operationen?    

(Berätta mer? Har du något mer att tillägga? Hur upplevde du informationen som gavs av 

personalen? Fick du möjlighet att ställa frågor? Om inte hade du önskat det? ) 

         

   Information, känslor och upplevelser efter operationen 

5.  Stämde informationen med din upplevelse på operationsavdelningen? Hur upplevde du  

                   bemötandet av personalen? Hur upplevde du miljön? 
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          Förslag till förbättringar utifrån upplevelser av informationen 

         6.  Saknar du någon form av information? 

         7.  Är det någon personalkategori du hade önskat träffa men gjorde det inte? 

         8.  Finns det något ytterligare informationssätt, exempelvis film, som hade varit bra? 

         9. Vad tycker du att vårdpersonal bör tänka på när de informerar patienter? 

         10.  Har du något mer du vill tillägga som vi inte frågat om angående information? 
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BILAGA  2 

 

Patientinformation 

Härmed tillfrågas Du om deltagande i en intervjustudie som ska undersöka hur patienter 

uppfattar informationen före en operation. 

 

Studien ska resultera i en C-uppsats i Folkhälso- och vårdvetenskap på Uppsala universitet. 

Syftet med studien är att ta reda på hur patienterna som ska genomgå kärlkirurgiska ingrepp 

upplever den preoperativa information de fått; om informationen är tydlig, relevant, i rätt mängd, 

stämmer med patienternas upplevelser och bidrar till delaktighet. 

 

Intervjun kommer att äga rum ett par dagar efter Din operation och ske på avdelningen. Tidsåtgång 

beräknas till maximalt en timme. 

 

Samtalet med Dig kommer att spelas in. Alla data kommer att behandlas konfidentiellt. I rapporten 

kommer inga data att kunna härledas till den enskilda individen. När uppsatsen är klar kommer data 

att raderas. 

 

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

förklaring och Din vård kommer inte att påverkas. 

 

Har Du frågor angående studien och vill kontakta oss är våra kontaktuppgifter: 

Nina Damber 0730280769, mailadress: nina.damber.7132@student.uu.se 

Kristina Wahlroth, 0704081086, mailadress: kristina.wahlroth.3388@student.uu.se 

Våra handledare är: Päivi Adolfsson, mailadress: paivi.adolfsson@pubcare.uu.se 

och Marie Kirsebom, mailadress: marie.kirsebom@pubcare.uu.se 

 

var god se nästa sida  
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Samtyckesblankett 

Samtycke 

Jag ger härmed mitt samtycke att delta i en intervjustudie som ska undersöka hur informationen 

uppfattas i samband med min operation. 

Mitt deltagande är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst utan förklaring och det påverkar 

inte min vård på avdelningen. 

Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

 

Jag vill delta i studien: 

 

 

                                                               

Ja                                  Nej 

 

 

 

------------------------------------------------------------------ 

Namn; Underskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


