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SAMMANFATTNING  

 

Antalet dagkirurgiska operationer ökar kontinuerligt, vilket bidrar till en mer 

kostnadseffektiv och hållbar vård. Vårdens mål är en trygg och säker personcentrerad 

vård, där patienten är delaktig och ses som jämlik. Postoperativa komplikationer som 

PONV (postoperativt illamående och kräkning) och smärta har varit problem som 

påverkat patienters upplevelse av den postoperativa vården. Syftet med studien var att få 

en fördjupad kunskap om hur patienter upplever den dagkirurgiska vården, med fokus på 

bemötande, delaktighet, information, PONV och smärta. Denna studie är en del av en 

större studie, som genomfördes som ett kvalitetsarbete på en dagkirurgisk avdelning på 

ett sjukhus i västra Sverige. Patienter som vårdats på den dagkirurgiska enheten besvarade 

postoperativt en enkät bestående av tre delar. Från enkäten valdes frågor som svarade på 

studiens syfte. Metoden som användes var en empirisk studie med kvantitativ ansats. 

Deltagandet i hela studien var stort (n=280), därav valdes två kirurgiska patientgrupper 

(n=30) ut; patienter som opererat hernia inguinalis (ljumskbråck), antingen via 

lokalbedövning eller narkos, eller genomgått en laparoskopisk cholecystectomi 

(galloperation). Dessa patientgrupper valdes då dessa är de största operativa ingreppen 

som sker dagkirurgiskt. Resultatet visar att patienternas upplevelser om bemötande, 

delaktighet och information till stor del var positiva. Det fanns patienter som inte 

upplevde sjukvården som personcentrerad och kvarstående illabefinnande postoperativt 

framkom i studieresultatet. Det fanns patienter som inte blev återställda, utan hade behövt 

söka sjukvård efter operationen. Skillnader mellan patientgrupperna uppmärksammades, 

men ingen statistisk säkerställd korrelation visade sig mellan nivå av smärta respektive 

illamående och typ av operation. Denna studie var begränsad, men kan användas i 

utvecklingssyfte på den dagkirurgiska enhet den utfördes på. Öppna frågor och eventuellt 

tillägg av intervjuer kunde inneburit tydligare och mer utvecklade svar på 

frågeställningarna. Tidig inbjudan till en dialog, där patienten får den tid som den unika 

individen behöver tillsammans med intensivvårdssjuksköterskan, kan leda till en delaktig 

patient och en personcentrerad vård. Det ger möjlighet att uppmärksamma patienter med 



   

 

   

 

ökad risk för postoperativt illamående, samt kunna förebygga och behandla postoperativ 

smärta och illamående i ett tidigt skede. 

 

Nyckelord:   Dagkirurgisk vård, Upplevelse, Bemötande, Delaktighet, Information, 

PONV, Postoperativ smärta. 
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INLEDNING 

I Sverige utfördes år 2017 totalt 2 164 363 dagkirurgiska operationer på personer över 15 

år (Socialstyrelsen, 2018b). Detta betyder att en stor del av Sverige befolkning varje år 

passerar en postoperativ enhet och träffar intensivvårdssjuksköterskor. Tidigare forskning 

har uppmärksammat att preoperativt är patienter mest rädda för PONV, vilket även visats 

sig vara en de vanligaste postoperativa komplikationerna (Knudsen, 2018). Tidigare 

forskning visar även att över hälften av de opererade patienterna uppger måttlig eller svår 

smärta postoperativt – trots adekvat smärtlindring (Westerling, 2018). Kostnadseffektiv 

och säker vård är något som eftersträvas (Folkhälsomyndigheten, 2019). Vårdplatser 

kostar pengar i lokaler och personal. Inneliggande vård (slutenvård) för patienterna 

innebär en ökad risk för vårdrelaterade infektioner (VRI). Minskat behov av 

slutenvårdvård bidrar till en minskad kostnad för samhället och en säkrare vård för 

patienterna. Detta examensarbetes fokus var att belysa patienters upplevelse av 

bemötande, delaktighet, information samt upplevda fysiska obehag vid dagkirurgisk vård 

och behandling. 

 

BAKGRUND 

Hållbar utveckling inom hälso- och sjukvård  

I september 2015 under FN:s toppmöte beslutades det i samråd med världens stats- och 

regeringschefer om Agenda 2030 med 17 globala mål för en hållbar utveckling.  Målet 

för världens länder är att fram till år 2030 leda världen mot en rättvis och hållbar framtid. 

Ett av de globala målen är god hälsa och välbefinnande. Där belyses delmål om 

förebyggande insatser och behandling mot för tidig död, främja psykisk hälsa och 

välbefinnande, samt att allmän hälso-och sjukvård ska vara effektiv, ekonomisk, säker 

och av god kvalitet till alla utan att riskera ekonomin (Regeringskansliet, 2018).  

 

Dagkirurgisk vård innebär att patienten vårdas under dagen och kan direkt efter avslutad 

behandling återgå till sitt hem. Detta medför färre inläggningar, kortare vårdtid och 

minskad risk för VRI, vilket i sin tur ger en mer patientsäker, kostnadseffektiv och hållbar 

vård (Socialstyrelsen, 2019).  

  

Personcentrerad vård 

Sjukvården som ges i Sverige ska vara av god kvalitet. Ett bra bemötande är grunden för 

bra omvårdnad. Hälso- och sjukvårdspersonalen lägger grunden för bemötandet, vilket 

får stor påverkan för den fortsatta vårdprocessen för patienten. Bemötande handlar om 

kommunikation och information. Brister i bemötandet kan äventyra patientsäkerheten 

(Socialstyrelsen, 2017). All vård ska bedrivas på ett sätt som främjar goda kontakter 

mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal. Sjukvården ska bygga på respekt för 

varje människas lika värde och tillgodose behovet av trygghet och säkerhet (Hälso- och 

sjukvårdslagen, SFS 2017:30). Vård ska bedrivas utifrån ett personcentrerat arbetssätt. 

Det innebär att patienten ska få stöd med att sätta ord på sina tankar, känslor och 

förväntningar och att vården utformas utefter det (Kjellgren, 2013).  

 



   

 

 2  

 

Svensk sjuksköterskeförening (2016) beskriver omvårdnadens värdegrund som viktig för 

att uppmärksamma och lyfta den utsatta patienten. Patientens integritet, 

självbestämmande och värdighet måste belysas för att patienten ska känna sig 

respekterad, kunna uppleva tillit, hopp och mening. Även Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

2017:30) belyser att handlingar i vården ska utföras med respekt, främja patientens 

självbestämmande och integritet. Ortiz (2018) beskriver att den personcentrerade vårdens 

grundläggande principers utgångspunkter är respekt för patientens egna värderingar, 

önskningar och uttryckta behov. Personcentreradvård som skapas samordnat och 

integrerat med närstående ska innefatta information, kommunikation och utbildning. 

Gunnarsson och Lau (2015) menar att patientdelaktighet inte enbart innebär kunskap om 

patienten, utan vård ska anpassas utifrån den kunskap som finns om patienten. 

Delaktighet hos patienten har en positiv inverkan, vilket utvecklar engagemang och 

entusiasm som leder till framgång för patientens vårdresultat och hälsa.  

 

Eldh och Winblad (2018, s. 39–40) beskriver personcentreradvård som ett begrepp där 

hela människan är viktig. Vård och behandling ska planeras i samråd, via en dialog, 

mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient, där personal och patient ses som 

jämlika. Patienten ska vara delaktig i vården och ses som expert på sig själv utifrån 

symtom, sjukdom och behandling och hälso- och sjukvårdspersonalen bidrar med 

evidens, klinisk erfarenhet och kunskap.  

 

Begreppet egenvård beskrivs av Socialstyrelsen som hälso- och sjukvårdsåtgärder som 

utförs av patienter, närstående eller personliga assistenter. Egenvårdsbeslut ska föregås 

av en bedömning av legitimerad sjukvårdspersonal, som bedömer att åtgärden kan utföras 

som egenvård. Bedömningen är individuell och ska göras samt planeras i samråd med 

berörda parter. I bedömning och beslut analyseras riskerna med åtgärden. Därefter ska 

rutiner och uppföljning fastställas. Den legitimerade personalen ska se till att patienten 

får adekvat information och utbildning om den planerade egenvården (Socialstyrelsen, 

2012). 

 

Dagkirurgisk vård 

Poliklinisk vård och dagkirurgisk vård är olika benämningar med samma betydelse. Båda 

begreppen betyder att patienten vårdas inom öppenvården, vilket innebär planerad vård 

där utskrivning sker samma dag utan behov av slutenvård. Dagkirurgisk vård innefattar 

operationer som utförs i generell eller regional anestesi, där patienten går hem samma 

dag. Detta är ett väl inarbetat och accepterat sätt att genomföra planerade operationer på. 

Dagkirurgisk vård leder till minskat slutenvårdsbehov och kortare vårdtid. Enligt Västra 

Götalandsregionen finns 532 olika dokument om “kriterier dagkirurgi” i regionen. Utifrån 

dokument från olika dagkirurgiska enheter i Västra Götalandsregionen, framkommer det 

att varje dagkirurgisk enhet utformar egna kriterier och riktlinjer. Det som generellt gäller 

för att kunna vårdas dagkirurgiskt i Västra Götalandsregionen är att patienten inte bedöms 

vara i behov av en akutoperation, ingreppet ska ta mindre än 120 minuter, patienten ska 

klara av att opereras med liten risk för postoperativa komplikationer och patienten ska 

kunna gå hem samma dag. Om patienten genomgått generell anestesi bör patienten även 

bo i sjukhusets upptagningsområde och ha en närvarande vuxen i hemmet första natten 

efter operationen (Västra Götalandsregionen, 2019).  
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Enligt Socialstyrelsen (2018) har den dagkirurgiska vården ökat konstant det sista 

decenniet. Året 2007 utfördes det 1 053 988 ingrepp och år 2017 utfördes det 2 164 363 

ingrepp i Sverige på både kvinnor och män i åldern 15–85+ (viss felmarginal finns då 

inrapporteringen blivit bättre med åren). Det innebär en ökning med över 50 procent av 

dagkirurgiska operationer. Brattwall, Warren-Stomberg och Jakobsson (2012) beskriver 

att cirka 60 procent av de operationer som utfördes i Sverige år 2010 skedde 

dagkirurgiskt. Ökad kunskap om smärtlindring och stresshantering, bättre kirurgiska 

tekniker och nya anestesiläkemedel är faktorer som lett till utveckling och inneburit en 

god och säker vård med förkortad sjukhusvistelse.  
 

Enligt Brattwall, Warren-Stomberg och Jakobsson finns preoperativa rutiner som 

innefattar en individuell bedömning av anestesiolog dagen/dagar innan operationen och 

smärtlindring till patienten precis innan operationsstart (ofta en kombination av 

Paracetamol och NSAID-preparat). Många dagkirurgiska enheter i Sverige utför en 

strukturerad riskbedömning av postoperativt illamående, för att kunna ge en profylaktisk 

behandling när behov finns. Tydliga postoperativa mål gällande behandling, 

smärtlindring, mobilisering och PONV ska finnas på varje dagkirurgisk enhet. Vid 

utskrivningen ger de flesta enheter skriftlig och muntlig information om ingreppet och 

smärtlindring till patienten. De vanligaste orsakerna till oplanerad inläggning 

postoperativt är smärtproblematik eller sociala skäl. Ingreppen med störst risk för 

inläggning postoperativt är axel- och ljumskbråcksoperationer (Brattwall, Warren-

Stomberg & Jakobsson, 2012).  

Perioperativ vård 

Enligt Lindwall och von Post betyder begreppet perioperativ, vårdtiden runt 

operationstillfället. Det delas in i olika faser; pre-, intra- och postoperativ. Vid varje 

operationstillfälle är det viktigt att skapa en vårdande vård, vilket bör starta redan innan 

operationen. Preoperativ fas består av undersökningar, beslut och förberedelser inför 

operationen. Sjuksköterskan samlar in viktiga och relevanta data genom att låta patienten 

berätta om sig själv, observation av patienten samt ta del av information från journalen. 

Sjuksköterskan formulerar mål utefter en bearbetning och kartläggning av patientens 

hälsa utifrån hinder, resurser och välbefinnande. Intraoperativ fas är delen då 

genomförandet av den planerade operationen sker. Utförande av anestesi- och 

operationsförberedelser görs av anestesisjuksköterska och operationssjuksköterska. 

Postoperativ fas syftar till att avsluta den perioperativa vårdprocessen. Då sammanställs 

patientens upplevelse i dialog med anestesisjuksköterskan, som därefter lämnar över 

patienten till intensivvårdssjuksköterskor på en postoperativ avdelning. Där fortsätter 

patientvården med syftet att patienten får möjlighet till återhämtning med uppfyllda 

utskrivningskriterier (Lindwall & von Post, 2008, s. 88–94).  

Utskrivningskriterier  

Varje postoperativ enhet har utskrivningskriterier, vilket innebär kriterier som patienten 

bör ha uppnått innan utskrivning från den postoperativa enheten är möjlig. Generellt 

gäller att patienten ska (i det närmaste) vara i sitt habituella tillstånd, vilket betyder att 

patienten ska vara stabil och må nästintill som innan operationen. Följande 

utskrivningskriterier ska vara uppfyllda (Bielecka & Widfeldt, 2016; Lindström, 2019): 
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• RLS 1–2 (fullt vaken och vara orienterad till tid och rum). 

• Respiratoriskt stabil (andas utan hjälpmedel och syresätta sig adekvat på luft med 

en normal andningsfrekvens). 

• Cirkulatoriskt stabil (stabilt blodtryck och hjärtfrekvens, ingen/liten blödning, 

normotempererad och minimalt/inget illamående. 

• Adekvat smärtlindrad (VAS under 3–4). 

• Eventuell regional anestesi ska ha gått i regress. 

• Kunnat tömma urinblåsan. 

 

Intensivvårdssjuksköterskan och postoperativ vård 

Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård ska 

intensivvårdssjuksköterskan arbeta för en god postoperativ återhämtning och samtidigt 

förebygga risker, ohälsa och stödja till välbefinnande och patientdeltagande. En 

intensivvårdssjuksköterska ska uppmana patienten att arbeta med egenvård för att bevara 

sitt välmående postoperativt, både fysiskt, psykiskt och socialt. Vårdmiljön ska främja 

välbefinnandet för såväl patient som anhörig (Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård och svensk sjuksköterskeförening, 2012).  

 

Beth-Hegedus (2003) beskriver att intensivvårdssjuksköterskan måste vara beredd på 

snabba förändringar i patientens hälsotillstånd postoperativt. Patienten kan drabbas av 

komplikationer som gör att intensivvårdssjuksköterskan måste agera snabbt och prioritera 

om. På en postoperativ enhet handlar en del av arbetet om att förebygga komplikationer, 

behandla symtom och utvärdera behandlingen. Postoperativt bör 

intensivvårdssjuksköterskan regelbundet utvärdera varje patient och följa upp 

anestesirelaterade faktorer, fysiologiska faktorer, den kirurgiska eller ortopediska 

åtgärden samt postoperativa åtgärder. Genom bra kontroll över patienten upptäcker 

intensivvårdssjuksköterskan tidigt eventuella förändringar och kan därmed snabbt ge rätt 

behandling för att förebygga komplikationer och arbeta för en god postoperativ 

återhämtning (Apatov & McCarthy, 2018, s. 143).   

Postoperativa åtgärder 

Behandling med antiemetika är en stor del i det postoperativa arbetet, då PONV är en av 

de vanligaste postoperativa komplikationerna. Många gånger är läkemedel och vissa 

kirurgiska ingrepp orsaken till illamående och kräkning. I dessa fall bör antiemetika ges 

profylaktiskt för att öka patientens välbefinnande postoperativt. Smärtbehandling 

postoperativt beskrivs som mycket viktigt och att det oftast är där de största bristerna 

inom den postoperativa vården finns. Regelbunden och systematisk utvärdering av varje 

patients smärta är betydelsefull. Postoperativ obehandlad smärta kan leda till andra 

komplikationer, samt påverka den postoperativa återhämningen och läkningsprocessen 

negativt. Komplikationer som försämrad sårläkning, immobilisering, nedsatt 

tarmfunktion, långvarig smärta, försämrad lungfunktion och risk för tromboembolism 

kan uppkomma postoperativt (Apatov & McCarthy, 2018, ss. 143–144).  

 

Det finns utarbetade riktlinjer för premedicinering inför anestesi. Riktlinjerna ger förslag 

till medicinering utefter operationstyp (Västra Götalandsregionen, 2018b). Adekvat pre- 

och postoperativ smärtbehandling bör ges med tät utvärdering för att förebygga kraftig 
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postoperativ smärta. Patienter kan många gånger avböja smärtlindring på grund av rädsla 

för missbruk och biverkningar. Obehandlad postoperativ smärta kan även leda till 

komplikationer som pneumoni och tromboser (Dijk, Schuurmans, Alblas, Kalkman & 

Wijck, 2017). 

Tidigare forskning  

Patienters erfarenheter av deltagande och icke-deltagande i vården har visats bero på när 

information lämnas. Informationen ska inte ges på samma sätt till alla patienter, utan vara 

baserad på individuella behov. Genom att se patienten som en individ skapas möjligheter 

för beslut baserat på patientens kunskap och behov. För att skapa förutsättningar för ett 

patientdeltagande måste sjuksköterskan erkänna varje patients unika kunskaper och 

respektera individens beskrivning av hans eller hennes situation, istället för att endast 

bjuda in personen att delta i beslutsfattandet (Eldh, Ekman & Ehnfors, 2006).  

 

Tidigare forskning visar postoperativa problem med smärta och PONV. Hooper (2015) 

skriver att över 50 % av patienter har problem med PONV postoperativt. Komplikationen 

leder varje år till ökade kostnader för samhället genom förlorad arbetstid och/eller dagliga 

aktiviteter. Även Kwak (2017) belyser problemet och menar att 80 % av högriskpatienter 

får problem med PONV. PONV kan leda till missnöje samt försämrat kirurgiskt resultat 

hos patienten (Kwak, 2017). Enligt riktlinjer ges profylax mot PONV om 2–4 riskfaktorer 

identifieras. Riskfaktorer för PONV kan vara; kvinna, icke rökare, PONV vid tidigare 

anestesier, åksjuka, behandling med opioider samt låg ålder (Västra Götalandsregionen, 

2018a). 

 

Westerling (2018) beskriver postoperativ smärta som något vanligt förekommande. 

Femtio procent eller fler upplever måttlig till svår smärta, trots att adekvat smärtlindring 

är en mänsklig rättighet, enligt Montréal Deklarationen (International Association for the 

Study of Pain [IASP], 2010). Enligt Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård 

[SFAI] (2010) ska smärta ses som en vitalparameter och lika viktig som andra 

vitalparametrar. Postoperativ smärta ska behandlas snabbt och på lämpligt sätt, samt 

dokumenteras. Postoperativ smärta som är svårbehandlad ska rapporteras som avvikelse. 

Ofta är den postoperativa smärtan underbehandlad på grund av rädsla för beroende av 

läkemedel (Dijk et al., 2017). Underbehandlad smärta leder till ökad risk för 

komplikationer. Intensivvårdssjuksköterskan bör informera patienten om risker med 

underbehandlad smärta och informera om vikten att följa rekommendationerna angående 

smärtbehandling som ges vid utskrivning. Detta för att minska risken för nybesök, 

alternativt återinläggning, på grund av smärta. 

 

Vårdrelaterade infektioner står för en tredjedel av alla vårdskador på svenska sjukhus. 

Årligen i Sverige får nära 65 000 patienter en VRI, i varierande allvarlighetsgrad, där 

ungefär hälften kunde undvikits. Urinvägsinfektioner och postoperativa sårinfektioner är 

vanligast. För svensk sjukvård beräknas det i genomsnitt kosta 107 000 kr för en VRI 

(Socialstyrelsen, 2018a). 
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PROBLEMFORMULERING 

Andelen dagkirurgiska ingrepp har ökat de senaste tio åren. Det medför kortare 

vårdtillfällen, minskat behov av slutenvårdsplatser, en säkrare, effektivare och mer 

hållbar vård. Postoperativa komplikationer är något som intensivvårdssjuksköterskan 

möter på en postoperativ avdelning. Intensivvårdssjuksköterskans ansvarsområde består 

bland annat av att förebygga och behandla svårigheter som följer den postoperativa 

vården. Olika ingrepp och tidigare erfarenheter påverkar patientens upplevelse av den 

postoperativa vården. De vanligaste postoperativa komplikationerna är PONV och 

smärta. Dessa symtom upplevs svåra och jobbiga för patienten och kan påverka den 

postoperativa återhämtningen och läkningen negativt. För att utveckla och ge en trygg 

och säker vård behöver intensivvårdssjuksköterskans kunskap utvecklas om hur patienten 

upplever den dagkirurgiska vården, med fokus på bemötande, delaktighet, information, 

PONV och smärta.   

 

SYFTE 

Syftet med studien var att få fördjupad kunskap om hur patienter upplever den 

dagkirurgiska vården med fokus på bemötande, delaktighet, information, PONV och 

smärta. 

 

METOD 

Ansats 

Denna studie utfördes med en kvantitativ ansats genom en enkätundersökning med fasta 

svarsalternativ. Forskningsmetoden valdes för att kunna nå ut till fler deltagare. Enligt 

Patel och Davidsson (2011, s. 75–76) bör en enkät hålla hög standardisering och 

strukturering, det vill säga att frågorna är ställda på ett sådant sätt att en statistisk analys 

kan göras på den insamlade datan. Enkätens standardisering påverkas av ordningsföljden 

på frågorna och struktureringen påverkas av frågornas öppenhet. En enkät med fasta 

svarsalternativ har en hög grad av standardisering och strukturering (Patel & Davidsson, 

2011, s. 75–76). Enkäten var utformad med liten möjlighet till egna kompletteringar och 

frågorna var grupperade efter tre områden; Kännedom om egen hälsa, Information och 

bemötande från sjukvårdspersonalen och Uppfattning av operationsdagen. 

 

Urval 

Studiens deltagare var dagkirurgiska patienter som vårdats på en dagkirurgisk avdelning 

på ett sjukhus i västra Sverige. De patienter som genomgått koloskopi, 

pacemakeroperation samt de som inte förstod svenska exkluderades (enkäten fanns endast 

tillgänglig på svenska). Enligt Segesten (2012, s. 112) kan deltagare väljas ut 

slumpmässigt ur en viss population. Om undersökningen innehåller tillräckligt många 

deltagare för de insamlade variablerna kan resultatet gälla för hela populationen. 

Examensarbetet är en del av en större studie som pågick september till december 2018 på 

ett sjukhus i västra Sverige. Det lämnades ut 396 enkäter varav 280 enkäter returnerades, 

vilket ger ett bortfall på 116 enkäter. Det ger en svarsfrekvens på 70,7 %. Av de 280 

returnerade enkäterna var det 16 stycken som inte angett operationstyp. För detta 
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examensarbete grupperades deltagarna utifrån operativt ingrepp, därefter valdes två 

patientgrupper ut; patienter som opererat ljumskbråck eller genomgått en galloperation. 

Ljumskbråcksoperationerna skedde under lokalbedövning eller narkos och 

galloperationerna gjordes laparoskopiskt under narkos. Urvalsgrupperna valdes utifrån 

vetskapen om att ingreppen är de största som görs dagkirurgiskt. Totala antalet enkäter 

från deltagare som genomgick ljumskbråcksoperation var 30 stycken och totala antalet 

deltagare som genomgick galloperation var 20. Totala antalet inkluderade enkäter blev 

30 stycken, 15 från varje utvald grupp. Antalet valdes utifrån examensarbetets begränsade 

tidsram. Enkäterna valdes slumpmässigt ut från de två grupperna. 

 

Datainsamling 

Hela enkäten bestod av 56 frågor med svarsalternativ, 35 av frågorna valdes till denna 

studie utifrån variablerna; bemötande, information, delaktighet, PONV och smärta. 

Enkäten (se Bilaga I) består av tre delar; kännedomen om sin egen hälsa (Wångdahl och 

Mårtensson efter originalversion, HLS-EU Consortium, 2012), information och 

bemötande från personalen (Pickers Institute Europé, 2015) och uppfattningen av 

operationsdagen (utformad på sjukhuset där studien genomfördes). Inga frågor från 

enkätens första del valdes, i del II valdes frågorna 1–10 och 12 och från del III valdes 

frågorna 1–21 och 25–28. Enkäten delades ut i samband med hemgång för de 

dagkirurgiska patienterna. Tillsammans med enkäten bifogades ett frankerat svarsbrev. 

Muntlig och skriftlig information lämnades om enkäten, frivilligt samt anonymt 

deltagande. I enkäten fanns instruktioner om hur deltagarna skulle gå till väga vid 

ifyllandet. Patel och Davidsson (2011, s. 74) påtalar att den skriftliga informationen måste 

innehålla all nödvändig information som deltagaren behöver få veta. Information om 

studiens syfte och mål inger förtroende för studien vilket uppmuntrar till deltagande. En 

påminnelse sändes ut efter tre veckor till deltagare som inte returnerat enkäten (Bilaga 

II).  

 

Dataanalys 

Svarsalternativen kodades till siffror från ett till fem (mycket lätt/stämmer precis till 

mycket svårt/stämmer inte alls). Materialet fördes in i en SPSS-fil och bearbetades. 

Statistiska och kvantifierbara data söktes för resultat. Dataprogrammet SPSS Statistics 21 

(SPSS Inc., Chicago, IL, USA) användes för statistiska analyser. Enkätsvaren 

kodades/transformerades till procent, och analyserades med beskrivande statistik. 

Wahlgren (2012, s. 46) förklarar transformation som en omvandling från en variabel till 

annan mätbar variabel, i detta fall från patientsvar till procent. Detta är ett bra sätt då 

beräkningar kan utföras med de nya variablerna. För att undersöka ett eventuellt samband 

mellan nivå av smärta respektive illamående och typ av operation, användes analytisk 

statistik via ett parametriskt test Pearson Chi-Square (X2).  

 

Etiska överväganden 

Vid studier på avancerad nivå finns normalt inget krav av etikprövning. Studien som 

genomfördes via sjukhuset var inte etiskt granskad eller godkänd av någon nämnd, men 

har följt reglerna i Lagen om etikprövning (SFS 2003:460) om information och samtycke. 

Lagen om etikprövning (SFS 2003:460) säger att forskning som avser människor får 
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endast utföras om forskningspersonen har godkänt deltagandet och fått information om 

studien. Det ska vara frivilligt att delta i studien och deltagarens godkännande berör 

endast den aktuella studien.  

 

Muntligt tillstånd för studien har hämtats från berörd verksamhetsansvarig chef, som såg 

studien som en del av ett kvalitetsarbete. Deltagarna fick i samband med utskrivning 

muntlig och skriftlig information om studien. De informerades om studiens syfte, 

frivilligt deltagande, att de när som helst kunde avbryta sin medverkan, att deltagandet 

var anonymt och att inga personuppgifter fanns på enkäten (Helsingforsdeklarationen, 

2013). Varje enkät kodades med ett nummer och varje nummer kopplades till en patient, 

patientens adress och det datum som enkäten delades ut. Enkäter som inte returnerats 

inom tre veckor fick en påminnelse (se Bilaga II).     

 

RESULTAT  

Deltagarna var i åldrarna 25–84 år (medelålder 57,2 år, medianålder 61 år), elva kvinnor 

och nitton män. Tre kvinnor och tolv män genomgick ljumskbråcksoperation, åtta kvinnor 

och sju män genomgick galloperation. Bland deltagarna var det tjugofem personer (83,3 

%) som opererades under narkos, fyra personer (13,3 %) under lokalbedövning och en 

person visste inte vilken narkosform som använts. Resultatet av upplevelser från den 

postoperativa vården beskrivs i procentandelar och antal deltagare. Deltagarnas 

upplevelser i bemötande, delaktighet och information redovisas i tabell I, tabell II och i 

löpande text under rubrikerna bemötande och delaktighet, information samt postoperativa 

komplikationer. De två patientgruppernas nivå av smärta respektive PONV jämförs och 

redovisas i figur I, figur II samt genom ett parametriskt test Pearson Chi-Square (X2). 

Testet utfördes för att kunna redovisa eventuella statistiska skillnader eller likheter. Vid 

resultatredovisningen slås variabler samman där patienter svarat snarlika värden. Vilka 

värden som inkluderas beskrivs i svaret. Av de trettio deltagarna i studien var tjugotre 

stycken (76,7 %) mycket nöjda med dagkirurgisk vård och behandling, fem personer 

(16,7 %) var ganska nöjda. 

Bemötande och delaktighet 

Tabell I. Översikt enkät del III, upplevelser under operationsdagen, n=30 
FRÅGA Stämmer 

precis 

 

n (%) 

Stämmer 

ganska 

bra 

n (%) 

Stämmer 

sådär 

 

n (%) 

Stämmer 

inte alls 

 

n (%) 

Inte 

aktuellt 

 

n (%) 

 

Jag är nöjd med hur jag togs emot på 

dagkirurgin vid min ankomst. 

28(93.3) 2(6.7) 0 0 0 

Jag upplevde väntetiden på dagkirurgin 

före operationen som rimlig i förhållande 

till min sjukdom. 

24(80) 3(10) 3(10) 0 0 

Jag upplevde miljön i väntrummet som lugn 

och behaglig. 

26(86.7) 4(13.3) 0 0 0 

Jag upplevde miljön på 

uppvakningsavdelningen som lugn och 

behaglig. 

23(76.7) 4(13.3) 3(10) 0 0 
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Bemötandet, väntetid och miljön på den dagkirurgiska avdelningen upplevdes bra av de 

flesta deltagare. Av de 30 deltagarna upplevde 26 stycken (86,7 %) fullständig delaktighet 

i beslut om vård och behandling. Fyra deltagare (13,3 %) uppgav att de ibland upplevde 

delaktighet i besluten.  

 

Information 

Tabell II. Översikt enkät del III, upplevelser under operationsdagen, n=30 
FRÅGA Stämmer 

precis 

 

n (%) 

Stämmer 

ganska 

bra 

n (%) 

Stämmer 

sådär 

 

n (%) 

Stämmer 

inte alls 

 

n (%) 

Inte 

aktuellt 

 

n (%) 

 

Jag fick på förhand tillräcklig information 

(om sjukdom, undersökning, behandling, 

biverkningar m.m.) om min operation så jag 

förstod varför och hur den skulle gå till. 

21(70) 8(26.7) 1(3.3) 0 0 

Jag fick på förhand tillräcklig information 

om förberedelser inför min operation (om 

dusch, fasta, mediciner m.m.). 

26(86.7) 4(13.3) 0 0 0 

Jag upplevde personalen som kunnig i sitt 

arbete. 

27(90) 3(10) 0 0 0 

Jag fick tillfredsställande information före 

hemgång om resultatet av 

operationen/undersökningen/behandlingen. 

23(76.7) 4(13.3) 3(10) 0 0 

Jag fick tillfredställande information före 

hemgång om ordinerade smärtstillande 

läkemedel, så jag förstod vilken effekt de 

har och hur de skulle tas. 

22(73.3) 4(13.3) 2(6.7) 0 2(6.7) 

 

Informationen pre- och postoperativt upplevdes som väldigt god av de flesta deltagarna. 

För de patienter som fick smärtstillande läkemedel med sig hem, upplevdes den specifika 

skriftliga informationen oftast som tillfredställande. Två patienter upplevde den 

informationen som sådär tillfredsställande. Den muntliga informationen från 

intensivvårdssjuksköterskan upplevdes av 25 stycken (83,3 %) deltagare som 

tillfredsställande och begriplig. Av de resterande fem deltagarna upplevde två deltagare 

informationen som ganska bra och en deltagare upplevde informationen som sådär. Två 

deltagare hade inga mediciner. Information om varningssignaler upplevde sjutton stycken 

(56,7 %) deltagare som tillräcklig, tolv stycken (40 %) som tillräcklig i viss utsträckning 

och en person som inte tillräcklig. Information till familjemedlemmar eller någon 

närstående ansåg hälften av deltagarna som inte aktuellt. Av de resterande deltagarna 

upplevde två (6,7 %) stycken att närståendeinformationen inte var tillräcklig, medan 13 

(43,3 %) deltagare upplevde informationen som tillräcklig.  

 

När deltagarna ställde frågor till intensivvårdssjuksköterskan upplevde nästan alla 

deltagare svaren som tydliga och enkla. Den givna informationen från 

intensivvårdssjuksköterskan upplevdes rak och tydlig av 14 (46,7 %) deltagare. 

Upplevelser om att olika information gavs beroende på vem som gav informationen, 

fanns hos 16 stycken (53,3 %) av deltagarna. Informationen från 

intensivvårdssjuksköterskan om de varningssignaler som patienten skulle vara 

uppmärksam på efter operationen upplevdes av 17 deltagare (56,7 %) som 
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tillfredsställande, 12 stycken (40 %) ansåg att det informerades om varningssignaler i viss 

utsträckning och en deltagare saknade det helt.  

 

Inför operationen uppgav 14 stycken (46,7 %) av deltagarna att de inte kände någon oro 

eller rädsla. Det var fjorton stycken av deltagarna som uppgav att de absolut kunde samtal 

med intensivvårdssjuksköterskan om sin oro och rädsla. Tre (10 %) deltagare upplevde 

att de i viss utsträckning kunde samtala om sin oro och rädsla med 

intensivvårdssjuksköterskan. Åtta deltagare (26,7 %) upplevde att samtal mellan personal 

över huvudet på patienten skedde ibland, vilket tjugotvå stycken (73,3 %) av deltagarna 

aldrig upplevt.   

 

Postoperativa komplikationer  

Av 30 deltagarna hade 23 stycken (76,7 %) inte haft något vårdkontaktsbehov 

postoperativt. Samma antal deltagare kände sig kroppsligt återställda och 26 personer 

(86,7 %) kände sig mentalt återställda när de fyllde in enkäten. Efter operationen hade sju 

deltagare (23,3 %) åter behövt söka sjukvård. 

PONV 

Premedicineringen skiljde sig mellan de två operationstyperna. Generellt fick enbart 

patienterna som genomgick galloperation antiemetika preoperativt. Av alla deltagare 

upplevde två deltagare frågan om PONV som inte aktuell. Nästan tre fjärdedelar av 

deltagarna, 22 stycken (73,4 %), hade inget eller ytterst lite illamående efter operationen 

när de kom hem. Sex stycken (20 %) hade problem i varierande grad.  
 

Vid jämförelsen mellan deltagarna, hade de som genomgått en galloperation upplevt 

mindre illamående (se Figur II), än deltagarna som genomgått ljumskbråcksoperation. Av 

de 15 gallopererade deltagarna uppgav 13 stycken (86,7 %) påståendet “Jag hade inget 

eller mycket lite illamående när jag kom hem” stämma precis eller ganska bra. Endast nio 

stycken (60 %) av de ljumskbråcksopererade deltagarna hade upplevt att samma 

påstående stämde in precis eller ganska bra. Enligt Pearson Chi-Square (X2) kunde ingen 

signifikant korrelation påvisas av nivå PONV och typ av operation (p=0,775).  
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Smärta 

Tjugofyra (80 %) av deltagarna trodde att intensivvårdssjuksköterskorna gjorde allt de 

kunde för att lindra den postoperativa smärtan helt eller delvis. Resterande sex personer 

(20 %) svarade inte på frågan. Vid hemkomst efter operationen hade åtta (26,6 %) 

deltagare smärtor av olika grad och tjugotvå stycken (73,2 %) hade inga eller ytterst lite 

smärtor.  

 

När de två patientgrupperna jämfördes om nivå av smärta postoperativt, upplevde 

deltagarna som genomgått ljumskbråcksoperation mindre smärta än de deltagare som 

genomgått galloperation (se figur I). Tolv av de femton deltagarna (80 %) som opererats 

för ljumskbråck ansåg påståendet Jag hade ingen eller ytterst lite smärta när jag kom hem 

stämma precis och ganska bra och endast tio av deltagarna (66,7 %) som genomgått 

galloperation ansåg det. Enligt Pearson Chi-Square (X2) kunde ingen signifikant 

korrelation mellan nivå av smärta och typ av operation (p=0,591) påvisas.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Enkätstudier är billigare att administrera, tar mindre tid och når fler deltagare än 

strukturerade intervjuer.  Då examensarbetet var begränsat både till tid och ekonomi, 

passade en enkätstudie bra. Enkätstudie ger många deltagare, vilket är bra för 

generalisering. Det är vanligt med ett större externt bortfall vid enkätstudier än vid 

strukturerade intervjuer. Enkäten som användes var stor och som täckte många områden, 

men valda ämnen täckte inte hela patientupplevelsen. Språket på frågorna på enkäten var 

enkelt uppbyggt, trots det kan svårigheter uppstå med att förstå frågornas innebörd. Vid 

enkätstudier kan patienten inte få hjälp med att förstå frågor, om de upplevs som 

svårförstådda. Enkätens utrymme för egna ord var begränsad och bestod inte av några 

öppna frågor, på så vis kunde vissa svar inte utvecklas. Genom komplement av öppna 

frågor eller möjlighet till kompletterade intervjuer, hade en mer detaljerad förståelse av 

upplevelsen kunnat belysas. Dock kan öppna frågor eller intervjuer minska reliabiliteten 

och innebära analys- och tolkningssvårigheter i samband med övriga variabler (Polit & 

Beck, 2017, s. 335, s. 297–298). Enkäten innehöll frågor om hela operationsdagen, då 

tanken var att lyfta hela förloppet. Deltagarna fyllde i enkäten efter operationen, därför 

föreligger risk för att deltagarna inte minns precis hur de upplevde operationsdagen innan 

operationen startade.   

 

Svarsfrekvensen på hela enkäten var över 70 %, vilket innebär en möjlighet att 

generalisera resultatet. En svarsfrekvens över 65 % anses vara representativ för 

populationen (Polit & Beck, 2017, s. 311). Det höga sammanlagda antalet deltagare (280 

stycken) kan ge en bra överblick av deltagarnas upplevelser och skulle kunna vara 

generaliserbart på populationen. Valet av operationstyper i detta examensarbete gjordes 

utifrån att dessa är de största ingreppen som utförs dagkirurgiskt. Då studien var 
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begränsad med deltagare, enbart inriktad på två ingrepp och enbart utförd på en 

postoperativ avdelning blir överförbarheten till populationen låg.  

 

Vinsten med studien är att den kan ge en ökad förståelse för den empiriska upplevelsen 

hos deltagarna. En studie som utförs på fler personer och flera avdelningar innebär en 

större generaliseringsgrad (Polit & Beck, 2017, s. 180). Om examensarbetet hade 

grundats på alla tre delarna av enkäten, alla deltagare (280 personer) och utförts på fler 

postoperativa avdelningar skulle kanske resultatet givit ett mer generaliserbart och 

signifikant resultat.   

 

Resultatdiskussion  

Studiens syfte var att få ökad kunskap om patienters upplevelse om den dagkirurgiska 

vården med fokus på bemötande, delaktighet, information, PONV och smärta. Resultatet 

kan ge ökad kunskap och förståelse för patientens upplevelse. Det skapar möjlighet för 

intensivvårdssjuksköterskan att skapa en mer personcentrerad, trygg och säker vård. 

Ingen signifikant korrelation visade sig i nivå av smärta respektive PONV mellan de olika 

typerna av operationer, vilket kanske kan bero på lågt antal deltagare i denna studie.  

Bemötande, delaktighet och information 

Resultatet visade att den totala upplevelsen av den dagkirurgiska vården var mest positiv. 

Första intrycket av miljö och bemötande upplevdes som respektfullt, lugnt och behagligt 

av 90 procent av deltagarna. Dessa faktorer är viktiga och skapar möjligheter för 

intensivvårdssjuksköterskan att bli inbjuden till patientens värld. Lindwall och von Post 

(2008, s. 87–90) beskriver att varje möte är unikt och ingen standardiserad mall finns att 

följa. Lugn, ro och tid tillsammans med sjuksköterskan skapar ökad möjlighet till tillit för 

sjuksköterskan. Sjuksköterskan kan bidra med vårdåtgärder, som att sätta sig ner hos 

patienten, lyssna på patienten samt inge hopp och mod. Omvårdnadshandlingar i form av 

att se patienten som en medmänniska och svara patienten med ett begripligt och trovärdigt 

språk, innebär att sjuksköterskan ansvarar för patienten.  

 

Bemötandet under operationsdagen upplevdes som väldigt bra. Det var 28 stycken (93,3 

%) av deltagarna som upplevde att de blev bemötta med respekt och värdighet, vilket kan 

bidra till den positiva upplevelsen av bemötandet. Bemötandet är en central del av 

vårdandet och lägger grund för god omvårdnad (Socialstyrelsen, 2017). Även 

Patientlagen (SFS 2014:821) beskriver vikten av ett gott bemötande. Ett gott bemötande 

kan skapa tillit, öka delaktighet som leder till bättre mottagande av vård och behandling, 

vilket har positiva effekter för patientens fortsatta vårdprocess. Sjukvården ska utformas 

tillsammans med patienten, utifrån patientens önskemål och möjligheter (SFS 2014:821). 

Många av studiens deltagare ansåg att de fick tillfredsställande information och kände sig 

delaktiga i vård, beslut och behandling. Fors (2015, s. 229) beskriver att genom en dialog 

med patienten där information ges, kan få patienten känna sig delaktig. Enkätresultatet 

visar inte på vilket sätt deltagarna har känt sig delaktiga, men resultatet visade på 

upplevelsen av god information. De flesta deltagarna ansåg informationen innan 

operationen om sjukdom, undersökning, behandling samt den muntliga informationen 

efter operationen om resultat och uppföljning som bra och tillräcklig. Renholm, 

Suominen, Puukka och Leino-Kilpi (2017) uppger att den pre- och postoperativa 

informationen generellt brukar vara bra och upplevas som tillräcklig. Resultatet på denna 
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studie visade att olika information från personalen förekom. Olika information från 

personal kan innebära en osäkerhetskänsla hos patienten och ge bristande tillit till 

personalen. I förlängningen kan det innebära att viktig information förgås och glöms bort.  

 

Det framkom att några deltagare upplevde att personalen förde samtal över huvudet på 

patienten. Det kan leda till att patienten känner sig förbisedd och oviktig. Vikten om att 

informationsgivning sker i dialog med patienten förstärks genom Salderts beskrivning om 

att informationsöverföring. Saldert beskriver att det handlar inte enbart om att ge 

information, utan det är viktigt att den som ger informationen försäkrar sig om att 

mottagaren är kapabel till att ta emot och förstå den (Saldert, 2015, s. 207). Resultatet 

från denna studie tyder på att den muntliga information som gavs under operationsdagen 

var av god kvalitet och innefattade den information patienterna hade behov av. Vissa 

gånger kan muntlig information efter anestesi ge svårigheter att minnas. Den information 

som ges kan även variera i kvalitet beroende på informationsgivaren. Det kan finnas 

språkbarriärer hos personal eller patient. Kvalitéten, engagemanget och varaktigheten på 

samtalet är faktorer som kan påverka uppfattning av information. Även Moret, Anthoine, 

Pourreau, Beaudeau och Leclère (2017) belyser svårigheter som kan påverka hur 

information uppfattas. I deras studie framkom det att lågutbildade patienter och patienter 

med lägre socialt status var mindre nöjda med information om hälsotillstånd och 

behandling. De var mindre nöjda med kvalitéten och varaktigheten av samtalen.   

Kvaliteten och varaktigheten i samtalen mellan patient och sjuksköterskor hade en 

betydande påverkan på hur patienterna uppfattade engagemanget av det medicinska 

beslutsfattandet. Uppfattning av engagemang hade en betydelse för känsla av 

tillfredsställelse vid den medicinska informationsgivningen.  

 

Informationen om varningssignaler fann flera deltagare som bristfällig. Nästan hälften av 

deltagarna upplevde enbart att de fick tillräcklig information. Upplevelsen av saknaden 

av adekvat information postoperativt såg även Renholm et al. (2017). Patienterna önskade 

mer information om hur de ska göra i händelse av problem/komplikation postoperativt 

(Renholm et al. (2017). I denna enkätstudie framkom inte vilken information patienterna 

saknade och därför kan orsakerna vara flera; läkemedelspåverkan, personalengagemang, 

narkosform, språkbarriärer, kunskapsvariation och/eller ökat behov av information från 

patienten. Patienter får olika läkemedel och blir olika påverkade av läkemedel. Detta kan 

vara en bidragande orsak till att olika mycket av informationen uppfattas och förstås. Här 

kan vi inte utesluta att det kan det bero på den mänskliga faktorn; olika 

intensivvårdssjuksköterskor informerar olika. Alla individer är unika och har olika behov 

utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper. Med god information om varningssignaler 

kunde kanske antalet återbesök till vården minskat. God information ger patienter en 

känsla av trygghet och tillit till vården. Patienter som vårdats på en dagkirurgisk enhet 

ska ha tydlig information om hur de ska bete sig och vad de kan förvänta sig när de 

kommer hem (SFAI, 2010). Studiens resultat visar att dessa riktlinjerna inte följts fullt ut. 

Adekvat information och utbildning från intensivvårdssjuksköterskan är av stor vikt. 

Intensivvårdssjuksköterska ska delge patienten den information som krävs och behövs. 

Hälleberg-Nyman et al. (2018) beskriver att återhämtningen påverkas av patientens 

kunskap om den normala återhämtningen. De beskriver att när patienten har kunskap och 

inblick i den postoperativa återhämtningen, blir resultatet bättre.  Hälleberg-Nyman et al. 

fortsätter med att god hälsokunskap hos patienten är en viktig faktor i den postoperativa 

återhämtningen. Patienten behöver förstå varför ett läkemedel ska intas, för att kunna öka 
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optimeringen av den postoperativa återhämtningen (Hälleberg-Nyman et al., 2018). 

Tydlig information om rutiner och uppföljning till patienten beskrivs även i 

socialstyrelsens riktlinjer för egenvård. Där står det, för att egenvård ska kunna utföras 

ska rutiner och uppföljning fastställas. Vid utebliven information minskar möjligheten till 

egenvård och risken för återinläggning ökar (Socialstyrelsen, 2012). Blandade åsikter 

fanns om den skriftiga informationen som sändes med hem, tjugoen (70 %) av deltagarna 

upplevde informationen bra medan tre (10 %) deltagare önskade mer skriftlig 

information. Vilken information de tre deltagarna saknade framkommer inte i 

enkätsvaren. Den specifika informationen om läkemedel som gavs både muntligt och 

skriftligt upplevdes som bra och tillräcklig. Skriftlig information efter ett operativt 

ingrepp var mycket uppskattat hos deltagarna. Preoperativt är patienten opåverkad av 

eventuella läkemedel och kan ta till sig information lättare än postoperativt. Enligt Saldert 

(2015, s. 214) finns många kommunikationshinder i vården, vilket ofta leder till att 

patienten inte får rätt anpassad information. Det kan bidra till svårigheter för patienterna 

att förstå och ta till sig råd och ordinationer.  Muntlig information i dialog med patienten 

skapar möjlighet till frågor och svar. Den skriftliga informationen kan vara ett gott stöd 

vid eventuell minnessvikt postoperativt samt även vid behov av tolkning. 

Postoperativa obehag 

Många av deltagarna hade känt sig fysiskt och psykiskt återställda efter operationen, dock 

hade sju personer behövt söka vård på nytt. Nilsson, Jaensson, Dahlberg och Hugelius 

(2018) beskriver att patienter som genomgått generell anestesi generellt har större 

postoperativa obehag och sämre återhämtning, än de som genomgått regional anestesi. 

Generell anestesi bedömdes ges mer fysiska, psykiska och sociala obehag postoperativt. 

Vid uppkomst av oväntade problem upplevdes en allmän känsla av att inte känna sig 

tillfreds. De personliga förväntningarna påverkade även återhämtningsprocessen. Den 

postoperativa vårdens utmaningar PONV och smärtproblematik visade sig vara 

kvarvarande bekymmer. Enkätstudiens resultat visade på varierande resultat hos de två 

utvalda grupperna, men resultatet kan vara slumpartat.  

PONV kan innebära ökat missnöje och leda till försämrad sårläkning (Kwak, 2017). 

Enkätstudien påvisade en högre frekvens av PONV hos deltagarna som genomgick 

ljumskbråcksoperation än de som genomgick laparoskopisk galloperation. Eventuellt 

påverkas resultatet av att ljumskbråkspatienter generellt inte får antiemetika preoperativt. 

Högriskpatienter för PONV ska ha premedicinering med antiemetika enligt riktlinjer. 

Trots screening efter högriskpatienter, kvarstår problemen med PONV. Om denna 

screening inte utförts skulle eventuellt frekvensen PONV varit högre. Orsaken till de 

varierande upplevelserna mellan de två operationstyperna kan även bero på olika 

smärtlindringsmetoder och därmed läkemedelsbiverkningar. Walldén menar att det 

senaste forskningsnyheterna gällande illamående och kräkningar är att vissa 

anestesiläkemedel innebär en ökad risk för sen PONV. Minskad användning av opioider 

skulle innebära mindre risk för utveckling av PONV. Det sker mycket forskning om mer 

långtidsverkande antiemetika samt om läkemedel som påverkar andra receptorer. Risk 

för PONV efter utskrivning kan minskas om intensivvårdssjuksköterskan skapar en 

dialog med patienten innan hemgång och förbereder patienten på hur PONV kan 

förebyggas och behandlas (Walldén, 2018). 

 

De patienter som genomgått galloperation upplevde mer smärta, men besvärades mindre 

av PONV. Deltagarna som genomgått ljumskbråcksoperation hade mer problem med 
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PONV än smärta. Precis som Nilsson, Jaensson, Dahlberg och Hugelius (2018) beskrev 

om mindre fysiska obehag efter regional anestesi kan resultatet bland annat bero på att 

vissa av bråckoperationerna genomfördes med regionalanestesi, där smärtlindring sker på 

annat sätt än vid generell anestesi.  Fyra ljumskbråcksoperationer gjordes under 

lokalbedövning, resterande ljumskbråcksoperationer och alla galloperationer gjordes 

under narkos. Annan orsak till varierande postoperativ smärtupplevelse kan påverkas av 

hur snabbt analgetika ges till patienten och vi vet inte hur länge deltagarna fått vänta på 

smärtlindring. Det saknas även information om vad deltagarna hade för behov av 

smärtlindring sedan tidigare, vilket påverkar behovet av smärtlindring efter ett operativt 

ingrepp. Smärtan behöver behandlas tidigt för att undvika smärttoppar och minska risken 

för att smärtan utvecklas till svårbehandlad smärta. Analgetika ska ges på ett lämpligt 

sätt. Genom enkätstudien gavs inte information om vilken typ av smärtlindring de olika 

deltagarna fick. Olika typer av analgetika påverkar patienten olika. Ibland kan ett effektivt 

preparat väljas bort och ersättas av ett mindre effektivt, för att minska risken för 

illamående eller andra komplikationer. Vilket förstärks med Wright, Fisher, Beecroft och 

Li (2017) beskrivning av att postoperativ smärta måste behandlas skyndsamt, för att öka 

patienttillfredsställelsen och minska risken för att den postoperativa återhämtningen ska 

påverkas negativt. Olika analgetika har olika effekter och biverkningar, vilket 

sjuksköterskan måste ha i åtanke när analgetikapreparat väljs. SFAI (2010) har utformat 

riktlinjer vilket kan vara vägledande i behov av smärtlindring postoperativt. Dock kan 

smärtan bli underbehandlad om tidigare smärtproblematik finns. Som 

intensivvårdssjuksköterska är det viktigt att ta del av patientens hela hälsohistoria för att 

kunna smärtlindra optimalt.  

 

Hållbar utveckling inom hälso- och sjukvård 

Enligt Lilienfeld, Nicholas, Breakey och Corless har sjuksköterskor en stor och viktig del 

i det fortsatta arbetet för en hållbar hälso- och sjukvård, genom mötet med de 

hälsorelaterade effekterna som klimatförändringarna ger. Sjuksköterskor kan påverka 

utvecklingen genom engagemang i insatser och politik, men även genom att driva 

sjukvården som bedrivs framåt. Genom praktiska utföranden och forskning kan vården 

utvecklas för att bli mer hållbar och effektiv för både sjuksköterskor och patienter 

(Lilienfeld et al., 2018).   

 

Dagkirurgisk vård minskar behovet av slutenvård och därmed förhindras spridning av 

bakterier och andra komplikationer som kan leda till ohälsa, förlängd vårdtid, vårdlidande 

och långtidssjukskrivning. Genom ökad frekvens av dagkirurgisk vård blir vården 

säkrare, av bättre kvalitet, resursanvändningen effektivare och en ökad möjlighet för 

flödesoptimering. Detta leder till en mer kostnadseffektiv sjukvård och hållbar framtid. 

Därför behövs fortsatt utveckling av hur information till patienter ges på ett tryggt, säkert 

och hållbart sätt. Genom god information kan missförstånd undvikas, patienten blir 

tryggare och får ökad tillit till vården. På så vis kan en minskning ske av den andel 

patienter som återigen söker sjukvård på grund av bristande information. God smärt- och 

illamåendebehandling både pre- och postoperativ ökar patienternas välbefinnande, vilket 

kan leda till lägre grad av ohälsa och kortare sjukskrivningar.    
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Kliniska implikationer 

Detta examensarbete kunde inte visa på någon korrelation mellan de två 

operationstyperna och nivåer av PONV respektive smärta. Istället kan det bidra till en 

ökad kunskap om dagkirurgiska patienters upplevda erfarenheter när det gäller 

bemötande, delaktighet och information. Mer än hälften av studiedeltagarna upplevde att 

de fick varierande information från personal, även saknade information.  Det kan bero på 

den mänskliga faktorn, men även visa på bristande rutiner vid informationsgivning. 

Rutiner om när och hur information ges kan utformas på varje enskild dagkirurgisk enhet. 

För att skapa en ökad trygghet hos patienterna behövs rutiner kontinuerligt ses över. Det 

kan minimera risker av att information missas. Muntlig och skriftlig information verkar 

vara kombinationen för bästa resultat. 

 

Framtida forskning 

I detta examensarbete undersöktes eventuell korrelation mellan PONV och operationstyp 

samt smärta och operationstyp, på grund av för litet urval kunde ingen signifikant 

korrelation påvisas. I framtiden skulle en större enkätstudie på fler enkäter och 

dagkirurgiska avdelningar kunna göras. En större studie skulle kunna undersöka om det 

finns någon signifikant korrelation mellan PONV och operationstyp samt smärta och 

operationstyp och eventuellt kunna se om det finns någon signifikant korrelation mellan 

smärta och PONV. Genom en större enkätstudie skulle även brister i informationsgivning 

och behovet av att åter behöva söka sjukvård kunna undersökas.  

 

En framtida enkät skulle kunna innehålla mer öppna frågor där deltagaren kan lämna en 

mer utförlig motivering till givet svar, eventuellt skapa möjlighet för en mixad studie där 

djupintervjuer kan öka förståelsen av upplevelsen hos denna patientgrupp. Kunskapen om 

orsakerna till patienternas upplevelser skulle kunna leda till en förbättrad, tryggare och 

mer hållbar dagkirurgisk vård. Genom en kompletterande avdelningsanknuten del till 

enkäten skulle deltagarnas upplevelser om vården på den dagkirurgiska avdelningen 

kunna studeras. Varje enhet skulle då kunna använda den i ett utvecklingsarbete. 

 

Slutsats  

Om intensivvårdssjuksköterskan tidigt skapar en vårdande dialog innehållande god 

information, gott bemötande och patientdelaktighet där alla parter ses som jämlika, kan 

förhoppningsvis postoperativa komplikationer som smärta och PONV förebyggas. Bättre 

information till patienten, skapar en tryggare patient med tillit till vården och då kan 

antalet nybesök/återbesök minska på grund av postoperativa komplikationer. En 

personcentrerad vård där patienter får information på ett tryggt och säkert sätt tillsammans 

med fortsatt utveckling av anestesiläkemedel och andra läkemedel kan förhoppningsvis 

leda till postoperativvård med lägre frekvens av obehag för patienten. Fullständig regress 

av postoperativa obehag är en utopi men ett mål att sträva emot. 

 

Genom utveckling av den dagkirurgiska vården och minskade postoperativa obehag kan 

antalet dagkirurgiska operationer fortsätta öka och bidra till en mer kostnadseffektiv och 

hållbar vård. Då kan vårdens mål uppnås med en trygg och säker personcentrerad vård 

där patienten är delaktig och ses som jämlik. 
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Bilaga I 
Del I  

Kännedom om egen hälsa  

  

Hur skulle du säga att det är för dig att… 

  

1. hitta information om behandlingar för sjukdomar som berör dig? 

☐     Mycket lätt               

☐     Lätt                              

☐    Svårt    

☐    Mycket svårt 

 

2. ta reda på var du kan få professionell hjälp (av t.ex. läkare, apotekare, psykolog) när du är sjuk?  

☐     Mycket lätt               

☐     Lätt                              

☐    Svårt    

☐    Mycket svårt 

 

3. förstå vad din läkare säger till dig? 

☐     Mycket lätt               

☐     Lätt                              

☐    Svårt    

☐    Mycket svårt 

 

4. förstå instruktioner från läkare eller apotekare om hur du ska ta din medicin? 

☐      Mycket lätt               

☐     Lätt                              

☐    Svårt    

☐    Mycket svårt 

 

5. avgöra om du behöver ett utlåtande från ytterligare en läkare? 

☐      Mycket lätt               

☐     Lätt                              

☐    Svårt    

☐    Mycket svårt 

  

6. använda information du får av din läkare för att fatta beslut rörande din sjukdom? 

☐     Mycket lätt               

☐     Lätt                              

☐    Svårt    

☐    Mycket svårt 

 

7. följa instruktioner från läkare eller apotekare? 

☐      Mycket lätt               

☐     Lätt                              

☐    Svårt    

☐    Mycket svårt 

 

8. hitta information om hur du ska hantera psykisk ohälsa såsom stress och depression? 

☐      Mycket lätt               

☐     Lätt                              

☐    Svårt    

☐    Mycket svårt 
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9. förstå varningar om ohälsosamma levnadsvanor (t.ex. rökning, för lite fysisk aktivitet eller för 

mycket alkohol)? 

☐      Mycket lätt               

☐     Lätt                              

☐    Svårt    

☐    Mycket svårt 

 

10. förstå varför du behöver delta i hälsoundersökningar (t.ex. mammografi, blodsocker eller 

blodtryck)? 

☐     Mycket lätt               

☐     Lätt                              

☐    Svårt    

☐    Mycket svårt 

 

11. bedöma om information om hälsorisker i media (t.ex. TV och internet) är pålitliga? 

☐      Mycket lätt               

☐     Lätt                              

☐    Svårt    

☐    Mycket svårt 

  

12. avgöra hur du kan skydda dig mot sjukdomar utifrån information i media (t.ex. tidningar, 

flygblad och internet)? 

☐      Mycket lätt               

☐     Lätt                              

☐    Svårt    

☐    Mycket svårt 

 

13. hitta information om aktiviteter (t.ex. meditation, träning och promenader) som är bra för din 

psykiska hälsa? 

☐      Mycket lätt               

☐     Lätt                              

☐    Svårt    

☐    Mycket svårt 

 

14. förstå hälsoråd från familjemedlemmar och vänner? 

☐      Mycket lätt               

☐     Lätt                              

☐    Svårt    

☐    Mycket svårt 

 

15. förstå information i media (t.ex. internet, tidningar och tidskrifter) om hur du kan få bättre hälsa? 

☐      Mycket lätt               

☐     Lätt                              

☐    Svårt    

☐    Mycket svårt 

 

16. bedöma vilka av dina levnadsvanor (matvanor, motionsvanor, alkoholvanor o.s.v.) som relaterar 

till din hälsa? 

☐      Mycket lätt               

☐     Lätt                              

☐    Svårt    

☐    Mycket svårt 
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Del II 

Information och bemötande från sjukvårdspersonalen 

 

1. När du ställde viktiga frågor till en läkare, fick du svar som du kunde förstå? 

☐     Ja, alltid                     

☐     Ja, ibland                   

☐    Nej 

☐    Jag hade inga frågor 

 

2. När du ställde viktiga frågor till en sjuksköterska, fick du ett svar som du kunde förstå? 

☐     Ja, alltid                     

☐     Ja, ibland                   

☐    Nej 

☐    Jag hade inga frågor 

 

3. Ibland händer det på sjukhus att någon i sjukvårdspersonalen säger en sak och någon annan säger 

något helt annat. Har du varit med om det? 

☐     Ja, alltid                     

☐     Ja, ibland                   

☐    Nej 

 

4. Samtalade sjukvårdspersonalen med varandra i din närvaro som om du inte var där? 

☐     Ja, alltid                     

☐     Ja, ibland                   

☐    Nej 

 

5. Var du så delaktig som du ville i besluten om din vård och behandling? 

☐     Ja, alltid                     

☐     Ja, ibland                   

☐    Nej 

 

6. På det hela taget, kände du att du blev behandlad med respekt och värdighet när du var på 

sjukhuset? 

☐     Ja, absolut                 

☐     Ja, i viss utsträckning                      

☐    Nej 

 

7. Hittade du någon bland sjukvårdspersonalen som du kunde prata med om din oro och rädsla? 

☐     Ja, absolut                

☐     Ja, i viss utsträckning                      

☐    Nej 

☐    Jag kände ingen oro eller rädsla 

 

8. Hade du någonsin smärta? 

☐     Ja                                 

☐    Nej 

 

Om ja, tror du att sjukvårdspersonalen gjorde allt de kunde för att lindra din smärta? 

 

☐     Ja, absolut                

☐     Ja, i viss utsträckning                      

☐    Nej 
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9. Hade läkarna eller sjuksköterskorna gett din familj, eller någon närstående, tillräckligt med 

information för att de ska kunna hjälpa dig med din återhämtning? 

☐     Ja, absolut                

☐     Ja, i viss utsträckning                      

☐    Nej       

☐     Nej, mina närstående var inte involverade i min vård             

☐    Mina närstående behövde inte, eller ville inte ha informationen 

 

10. Förklarade någon sjukvårdspersonal syftet med mediciner som du skulle ta hemma på ett sätt 

som du kunde förstå? 

☐     Ja, absolut                

☐     Ja, i viss utsträckning                      

☐    Nej 

☐     Jag behövde inga förklaringar     

  

11. Pratade någon i sjukvårdspersonalen med dig om några varningssignaler som du skulle vara 

uppmärksam på efter att du kommit hem? 

☐     Ja, absolut                

☐     Ja, i viss utsträckning                      

☐    Nej 

 

12. Pratade någon i sjukvårdspersonalen med dig om några varningssignaler som du skulle vara 

uppmärksam på efter att du kommit hem? 

☐     Ja, absolut                

☐     Ja, i viss utsträckning                      

☐    Nej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 26  

 

Del III 

Din uppfattning om operationsdagen 
                  

1. Jag fick på förhand tillräcklig information (om sjukdom, undersökning, behandling, 

biverkningar m.m.) om min operation så jag förstod varför och hur den skulle gå till 

☐     Stämmer precis      

☐     Stämmer ganska bra                       

☐     Stämmer sådär 

☐     Stämmer inte alls 

☐     Inte aktuellt 

 

2. Jag fick på förhand tillräcklig information om förberedelserna inför min operation (om dusch, 

fasta, mediciner m.m.) 

☐     Stämmer precis      

☐     Stämmer ganska bra                       

☐     Stämmer sådär 

☐     Stämmer inte alls 

☐     Inte aktuellt 

 

3. Jag är nöjd med hur jag togs emot på dagkirurgin vid min ankomst 

☐     Stämmer precis       

☐     Stämmer ganska bra                       

☐     Stämmer sådär 

☐     Stämmer inte alls 

☐     Inte aktuellt 

  

4. Jag upplevde väntetiden på dagkirurgin före operationen som rimlig i förhållande till min 

sjukdom 

☐     Stämmer precis      

☐     Stämmer ganska bra                       

☐     Stämmer sådär 

☐     Stämmer inte alls 

☐      Inte aktuellt 

 

5. Jag upplevde miljön i väntrummet som lugn och behaglig 

☐     Stämmer precis      

☐     Stämmer ganska bra                       

☐     Stämmer sådär 

☐     Stämmer inte alls 

☐     Inte aktuellt 

 

6. Jag upplevde att bemötandet från personalen innan jag sövdes (på operationsavdelningen) som 

lugnt och tryggt 

☐     Stämmer precis      

☐     Stämmer ganska bra                       

☐     Stämmer sådär 

☐     Stämmer inte alls 

☐     Inte aktuellt 

 

7. Jag hade konstiga drömmar/mardrömmar i samband med sövningen 

☐     Stämmer precis      

☐     Stämmer ganska bra                       

☐     Stämmer sådär 
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☐     Stämmer inte alls 

☐     Inte aktuellt 

  

8. Jag upplevde miljön på uppvakningsavdelningen (UVA, där jag låg efter min 

operation/undersökning) som lugn och behaglig 

☐     Stämmer precis      

☐     Stämmer ganska bra                       

☐     Stämmer sådär 

☐     Stämmer inte alls 

☐     Inte aktuellt 

 

9. Jag upplevde personalen som kunnig i sitt arbete 

☐     Stämmer precis      

☐     Stämmer ganska bra                       

☐     Stämmer sådär 

☐     Stämmer inte alls 

☐    Inte aktuellt 

 

10. Jag fick tillfredsställande information före hemgång om resultatet av 

operationen/undersökning/behandling 

☐     Stämmer precis      

☐     Stämmer ganska bra                       

☐     Stämmer sådär 

☐     Stämmer inte alls 

☐     Inte aktuellt 

 

11. Jag fick tillfredsställande information före hemgång om ordinerade smärtstillande läkemedel, 

så jag förstod vilken effekt de hade och hur de skulle tas 

☐     Stämmer precis      

☐     Stämmer ganska bra                       

☐     Stämmer sådär 

☐     Stämmer inte alls 

☐     Inte aktuellt 

  

12. Jag har haft ingen eller bara lite smärta efter operationen sedan jag kom hem 

☐      Stämmer precis      

☐      Stämmer ganska bra                       

☐     Stämmer sådär 

☐     Stämmer inte alls 

☐     Inte aktuellt 

 

13. Jag har haft ingen eller bara lite illamående efter operationen sedan jag kom hem   

☐     Stämmer precis      

☐     Stämmer ganska bra                       

☐     Stämmer sådär 

☐     Stämmer inte alls 

☐     Inte aktuellt 

 

14. Jag har/haft inga eller bara små besvär från såret (operationsområdet) efter operationen sedan 

jag kom hem  

☐      Stämmer precis      

☐     Stämmer ganska bra                       
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☐     Stämmer sådär 

☐     Stämmer inte alls 

☐     Inte aktuellt 

 

15. Jag var nöjd med att behandlas som poliklinisk dagpatient utan övernattning  

☐      Stämmer precis      

☐     Stämmer ganska bra                       

☐     Stämmer sådär 

☐     Stämmer inte alls 

☐     Inte aktuellt 

 

16. Telefonsamtalet dagen efter operationen var värdefullt för mig som patient 

☐     Stämmer precis      

☐     Stämmer ganska bra                       

☐     Stämmer sådär 

☐     Stämmer inte alls 

☐     Inte aktuellt 

  

17. Har du efter din dagkirurgiska behandling behövt vända dig till akutmottagningen, 

uppvakningsavdelningen, mottagningen eller annan läkare? 

☐      Ja        

☐      Nej 

                               

18. Känner du dig kroppsligt återställd efter operationen? 

☐      Ja        

☐      Nej                               

Om nej, varför: 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

19. Känner du dig mentalt återställd efter operationen? 

☐      Ja        

☐      Nej                               

Om nej, varför: 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

20. Hade du önskat få med mer skriftlig information hem? 

☐      Ja        

☐      Nej 

☐      Vet inte 

 

21. Uppfylldes dina förväntningar på vården i samband med operation? 

☐     Stämmer precis      

☐    Stämmer ganska bra                       

☐    Stämmer sådär 

☐    Stämmer inte alls 

☐    Inte aktuellt 

 

22. Förslag till förbättring: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________ 
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23. Vad låg bakom valet av ----------- sjukhus? 

☐     Läkares råd               

☐     Kort väntetid            

☐    Gott rykte                  

☐    Sjukhuset ligger nära bostaden 

☐    God erfarenhet av tidigare vårdkontakter på sjukhuset         

☐    Andra grunder 

 

24. Vilken veckodag blev du opererad?                     

☐     Måndag                     

☐    Tisdag 

☐    Onsdag 

☐    Torsdag                      

☐     Fredag                        

☐     Minns inte 

 

25. Vad blev du opererad för?_______________________________________________ 

 

26. Vilken bedövningsform/narkosform fick du? 

☐   Ryggbedövning       

☐   Narkos                        

☐   Lokalbedövning 

☐   Annan nervblockad 

☐   Vet ej 

 

27. Ange kön 

☐      Kvinna 

☐      Man              

               

28. Ange ålder:__________________ 
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Bilaga II 

 

Tack för Din medverkan!  

Hej! 

När Du var på dagkirurgin fick du med dig en enkät angångne kännedom om egen hälsa, 

information och bemötande från personal och hur Du uppfattade operationsdagen.  Vi vill 

bara passa på och tacka för att Du tog dig tid att besvara enkäten! 

  

För det har Du väl gjort? 

  

Om inte vore vi tacksamma om Du vill fylla i och skicka in enkäten så snart som möjligt.  

  

  

Med vänlig hälsning 

Dagkirurgin ---------- sjukhus 

 

 

 

 

 

 

 

 


