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SAMMANFATTNING  

Dagens sjukvård förändras och utvecklas i snabb takt. Vårdtiderna kortas och allt fler 
ingrepp, mer och mer avancerade, övergår till att utföras under lokalanestesi med vakna 
patienter. En vaken patient får en upplevelse kring omvårdnaden under ett ingrepp. I 
vården är tid en bristvara, det kan finnas risk för att mötet mellan patient och 
sjuksköterska går väldigt fort. För patienten är det av stor betydelse att omhändertagandet 
blir bra för att upplevelsen under hela ingreppet ska bli så bra som möjligt. 

Omvårdnad är sjuksköterskans specifika kompetens. En viktig uppgift är att kontinuerligt 
arbeta med utvärdering och utveckling av olika arbetsmetoder. Att beforska patienters 
upplevelser inom vården är viktigt, det kan ge en indikation på om det finns behov av 
förbättring. Alla förändringar bör följas upp och utvärderas.  

Syftet med studien är att undersöka hur vakna patienter under en kardiologisk intervention 
upplever omvårdnaden.  

Metoden som användes var en kvantitativ enkätstudie. Instrumentet som användes var 
Kvalitet ur Patientens Perspektiv (KUPP).  

Resultatet visar på att respondenterna överlag upplever de faktiska förhållandena som 
mycket bra. Drygt 70% av respondenterna svarade på frågan om vad de var särskilt nöjda 
med och det handlade till största del om positivt bemötande.  I enkäten påvisades ingen 
brist som kräver åtgärd men i förbättringsförslag framkom önskemål om varma filtar 
vilket åtgärdats. 

Slutsatsen är att vakna patienter som genomgår en kardiologisk intervention är nöjda med 
omvårdnaden och omhändertagande under hela ingreppet. Studiens resultat är begränsat 
till den utvalda patientgruppen av polikliniska stabila svensktalande kardiologiska 
patienter. För att kunna dra mer generella slutsatser krävs ett större underlag med studier 
av andra patientgrupper.  

 

Nyckelord: Patientupplevelser, KUPP, enkätstudie, intraoperativ omvårdnad, vaken 
patient. 
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ABSTRACT 

The health care of today is rapidly changing and developing. An increasing number of 
interventions, more and more advanced, are performed during local, instead of general 
anaesthesia, whereby inpatient times are reduced. The patients are awake and aware of 
the surrounding activities, including nursing. With time in short supply, the meeting 
between patient and nurse may go very quickly, which might be hazardous. In order to 
maintain a good patient experience during the procedure, it is important that the nursing 
care is not set aside. 

Nursing is the specific competence of the registered nurses, who must work continuously 
with development and evaluation of the quality of different working methods. 
Investigating patient experiences in health care is important, in order to high-light needs 
for improvement. Any changes should be followed-up and evaluated. 

The purpose of this study was to investigate the experience of nursing during a 
cardiological intervention in awake patients. 

The method used was a quantitative survey study. The instrument was Quality from the 
Patient's Perspective, (KUPP). 

The results show that patients generally experience the investigated conditions as very 
good. The free-text question asking for particularly positive experiences was answered 
by 70% of the patients, mainly high-lighting good care-giving conduct. The questionnaire 
did not reveal any significant shortcomings requiring to be acted upon, although a free-
text answer proposing warm blankets has been addressed. 

The conclusion of the study is that awake patients undergoing a cardiological intervention 
are satisfied with the nursing and the care throughout the procedure. This result is limited 
to the current study group comprising of cardiologically relatively stable Swedish-
speaking out-patients. An expanded survey group including other patient categories is 
necessary in order to draw more general conclusions. 

 

Keywords: Patient experience, KUPP, survey study, intra-operative, care, nursing, awake 
patient.   
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FACKTERMER 
 

Generell anestesi Narkos. Sövning till kontrollerad medvetslöshet. 

Radiologisk intervention Varierande medicinska ingrepp för diagnostik och 
behandling utförda med radiologisk teknik. Med hjälp av 
bildgivande metoder som röntgengenomlysning, 
angiografi och ultraljud utförs perkutana, minimalinvasiva 
och vanligen kateterledda procedurer (Lönn & Frevert 
2008). 

Angiografi Kärlröntgen. En kartläggning av ett specifikt kärlområde. 
Angiografier utförs under sterila förhållanden och görs 
genom punktion av en artär, vanligtvis genom a. radialis 
eller a. femoralis.  En kateter förs fram genom kärlen med 
hjälp av en guidewire och placeras i det kärl som ska 
undersökas. Med hjälp av kontrastmedel och röntgen-
strålning kan kärlen avbildas.  

Koronarangiografi /  
PCI 

Angiografi av hjärtats kranskärl. Alla akuta och icke-akuta 
ischemiska hjärtpatienter som kan komma ifråga för inter-
ventionell eller kirurgisk behandling genomgår koronar-
angiografi. Andra grupper som kan komma ifråga för 
koronarangiografi är patienter där man vill få kännedom om 
eventuell kranskärlssjukdom inför andra planerade 
kirurgiska eller interventionella ingrepp som t.ex. klaff-
behandlingar. 

Koronarangiografi avslöjar förekomst och grad av 
förträngning i kranskärlen. Efter angiografin bedöms 
bilderna varefter beslut om eventuell åtgärd fastställs. 
Många gånger kan förträngningar behandlas i direkt 
samband med kärlröntgen genom ballongvidgning och 
stentinläggning, en Perkutan Coronar Intervention (PCI). 
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INLEDNING  

Idag utvecklas vården i snabb takt och det är möjligt att utföra allt större och mer 
komplicerade ingrepp under lokalanestesi. Patienter som får lokalanestesi är vakna och 
därmed medvetna om omgivningen och om vad som sker runtomkring dem. Patienternas 
förväntningar och upplevelser av omvårdnaden kan skilja sig åt från förväntningarna och 
upplevelserna hos patienter som får generell anestesi och som inte är medvetna om vad 
som sker runtomkring dem (Hankela & Kiikala 1996).  

Lokalbedövning som anestesimetod ökar i dagens sjukvård, vilket medför stora fördelar 
både för patienterna och för sjukvården genom t.ex. reducering av risker, lidande och 
kostnader, samt genom kortade vårdtider. Utvecklingen inom vården går dessutom mot 
fler minimalinvasiva ingrepp, vilket innebär att öppen kirurgi inte behövs i lika stor 
utsträckning som tidigare (Söderström 2015, ss. 9-17). 

Många invasiva ingrepp utförs på interventions- eller röntgenavdelningar som har 
hybridsalar. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) beskriver en 
hybridsal som en operationssal där man kan kombinera exempelvis modern röntgenteknik 
med kirurgi. Salen måste uppfylla kraven för öppen kirurgi, med avseende på bland annat 
hygien, samtidigt som salen ska vara stor nog för att kunna rymma nödvändig utrustning 
(SBU 2011). Används både öppen och endovaskulär teknik kallas ingreppet för 
hybridingrepp. 

I omvårdnadsteamet ingår vid generell anestesi en anestesisjuksköterska, vilket det inte 
gör vid ingrepp i lokalanestesi. De röntgensjuksköterskor och/eller sjuksköterskor som 
bemannar hybridsalen vid dessa ingrepp behöver hålla fokus på både avancerad teknisk 
utrustning och på den vakna patienten. Möter sjuksköterskorna de förändrade kraven på 
omvårdnad? Vad vet vi om hur patienterna upplever omhändertagandet? Som Joyce 
Travelbee betonar i sin omvårdnadsteori så är individens sätt att uppfatta sin egen 
sjukdom viktigare än någon vårdgivares klassificeringssystem. Vårdgivaren, i det här 
fallet sjuksköterskan, kan inte veta hur individen upplever sin sjukdom utan att fråga och 
lyssna på vad patienten själv lägger i sin upplevelse (Kirkevold 2000, s. 132). 

Författarna har arbetat med kardiologisk intervention i 20 år och vården är annorlunda nu 
jämfört med för bara 10 år sedan. Det finns inte mycket skrivet om den intraoperativa 
omvårdnaden av vakna patienter under en intervention. Syftet är att undersöka hur vakna 
patienter upplever den intraoperativa omvårdnaden under en kardiologisk intervention. 
Ambitionen är att i ett senare skede inkludera patienter som genomgått ingrepp i vaket 
tillstånd inom övrig interventionell verksamhet samt akuta och mer komplicerade fall. 

 

BAKGRUND  

Ischemisk hjärtsjukdom 

Ischemisk hjärtsjukdom, eller kranskärlssjukdom som det också kallas, är den vanligaste 
formen av kardiovaskulär sjukdom. Den bakomliggande orsaken är ateroskleros (kronisk 
inflammatorisk artärsjukdom) som leder till uppkomst av plack i kärlväggarna, som kan 
orsaka flödesbegränsande stenoser (förträngningar). När förträngningarna påverkar 
blodflödet kan syrebrist uppstå och patienterna får symptom som klassisk angina pectoris 
(kärlkramp) och ev. hjärtinfarkt till följd av detta (Nilsson 2002).  
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Studien fokuserar på att undersöka hur vakna patienter upplever den intraoperativa 
omvårdnaden under en kardiologisk intervention med inriktning mot ischemipatienter 
dvs. patienter med kranskärlssjukdom.  

De interventionella ingreppen utförs på en interventionssal med möjlighet till 
hybridingrepp, ingreppen tar allt från 30 minuter till 7–8 timmar. Ingreppet beskrivs ur 
patientens perspektiv i bild 1. Teamet består på vår enhet av en läkare och två 
sjuksköterskor. En av sjuksköterskorna har huvudansvaret för patientens omvårdnad, den 
andra klär sig sterilt och assisterar läkaren under ingreppet. Vid komplexa ingrepp kan 
det läggas till läkare och/eller sjuksköterskor. Forskning visar många fördelar för 
högriskpatienter inom kardiologin som behandlas på hybridsalar (Nikolaus et al. 2017).   

Koronarangiografi avslöjar förekomst och grad av förträngning i kranskärlen. Efter 
angiografin bedöms bilderna varefter beslut om eventuell åtgärd fastställs. Många gånger 
kan förträngningar behandlas i direkt samband med kärlröntgen genom ballongvidgning 
och stentinläggning, en Perkutan Coronar Intervention (PCI).  

 

Bild 1 – Sjuksköterskor i förberedelser inför en kardiologisk intervention. Från patientens 
perspektiv skulle en okomplicerad kardiologisk intervention kunna beskrivas så här: 

”På den stora operationssalen där avdelningspersonalen lämnade mig togs jag emot av 
två sjuksköterskor. Jag fick lägga mig på operationsbordet mitt i rummet. Samtidigt som 
en av sköterskorna började undersöka och tvätta min handled kopplade den andra upp 
mig på all möjlig övervakning under tiden som hen informerade mig om vad som skulle 
ske. Jag fick svara på frågor och berätta om mig själv. Jag blev inbäddad i gröna lakan, 
sen kom doktorn in och informerade och frågade frågor. Kranskärlsröntgen började och 
röntgenröret åkte runt mig åt olika håll.  Det kändes konstigt, lite obehagligt när de 
stoppade in katetrarna och förde dem framåt i kärlen. När bilderna var tagna gick 
doktorn ut ur rummet för att granska bilderna. Doktorn kom tillbaka och berättade att ett 
kärl behövdes vidgas upp. Detta gjordes genast. De ballongvidgade och stentade där det 
var trångt. När de vidgade gjorde det ont i bröstet och kändes svårt att andas. När allt 
var klart sattes ett tryck-armband på min handled. Jag flyttades över i en vanlig säng och 
avdelningspersonalen hämtade mig.” 
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Omvårdnad 

Vårdkvalitet 

Kunskap om god kvalitet för de sjuka är viktigt i alla sammanhang i vård och omsorg. 
När en person blir sjuk hamnar den automatiskt i en beroendeställning till vården där det 
är lätt att förlora sin självkänsla och identitet (Ekman & Norberg 2013). 

Kvalitet i vården utgörs många gånger av enskilda personers kompetens och bemötande. 
Lagar, förordningar i Svensk författningssamling (SFS) och andra föreskrifter i 
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS) innehåller bestämmelser som anger de krav eller 
mål staten ställer på olika verksamheter. Exempel på krav inom hälso- och sjukvården är 
att vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande, samtycke och integritet 
samt att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs (SFS 2017:30).  

För att öka patientsäkerheten används en struktur för muntlig informationsöverföring, där 
överrapportering sker systematiskt med Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och 
Rekommendation (SBAR, bilaga 1) och World Health Organization´s (WHO) checklista 
för säker kirurgi (bilaga 2). För övrigt gäller sedvanliga rutiner som tex. att arbeta 
förebyggande för att förhindra vårdskador, operationsförberedelser av patient, steril 
drapering, positionering av patient osv. (Söderström 2015, ss. 43–55, 69–91).  

Allt arbete i vården, inklusive omvårdnad, ska utföras i enlighet med etablerade, 
evidensbaserade riktlinjer. Generella guidelines för omvårdnad finns upprättade av 
International Council of Nurses (ICN). Svensk sjuksköterskeförening (2017a) har gjort 
en svensk översättning. En styrka med ICN:s etiska kod är att den vägleder och samlar 
världens sjuksköterskor till ett gemensamt förhållningssätt oberoende av nationella lagar. 

Vad gäller kardiologiska interventioner sammanställde Cardiac Society of Australia and 
New Zealand (CSANZ) gemensamma riktlinjer för omvårdnad av patienter under 
kardiologiska interventioner, på efterfrågan från ICN (CSANZ 2017). Riktlinjerna 
innehåller mycket om den avancerade medicinska vården men väldigt lite om den 
intraoperativa omvårdnaden. I konsensusrapportens konklusion beskrivs det följaktligen 
att det finns luckor i riktlinjerna vad gäller omvårdnaden vid kardiologiska interventioner. 
ICN uttrycker behov av mer forskning för att utveckla en evidensbaserad vård av patienter 
vid kardiologiska interventioner (White et al. 2018). 

 
Omvårdnadsteori 

Det finns flera olika omvårdnads- och vårdteorier som beskriver eller förklarar vad 
omvårdnad är eller bör vara till exempel Nightingale, Henderson, Travelbee och Orems.  

Joyce Travelbees omvårdnadsteori har fokus mot patientens upplevelser och erfarenheter 
(Kirkevold 2000, s. 130) på ett sätt som ligger väl i linje med det här arbetet, avseende 
personcentrerad vård och enkätfrågor med patientupplevelser. 

Hon ser människan som en unik individ som skall behandlas som sådan. Hon anser att 
patienten äger sin egen uppfattning om sjukdom och lidande och att detta skall vara det 
som vårdgivaren skall förhålla sig till.  Vidare menar Travelbee också att vårdgivaren inte 
kan veta hur patienten upplever sin sjukdom utan att ta reda på vilken betydelse han själv 
lägger i sitt tillstånd (ibid.). 

Travelbees definition av omvårdnadsbegreppet beskriver omvårdnaden som en 
mellanmänsklig process där professionen i omvårdnadsprocessen hjälper en individ att 
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förebygga och bemästra upplevelser av sjukdom och lidande. När behovet finns måste 
sjuksköterskan försöka hitta en mening i dessa upplevelser (ibid.). 

 Travelbee menar att man kombinerar två olika metoder i omvårdnaden. Den första består 
i terapeutisk användning av sig själv.  Den andra är en professionell, intellektuell metod 
som går ut på att identifiera omvårdnadsbehov och planera åtgärder som kan tillgodose 
dessa (Kirkevold 2000, ss. 134-138).    

För att sjuksköterskan ska kunna använda sig själv som ett terapeutiskt verktyg menar 
Travelbee att en nära mellanmänsklig relation måste uppnås. Vägen dit går via fem 
interaktionsfaser (Kirkevold 2000, s. 134).  

1) Det första mötet. Här är det viktigt att sjuksköterskan ser patienten som en unik 
individ och inte låter sina tidigare erfarenheter sortera in patienten i ett speciellt fack. 

2) Framväxt av identiteter. Här fortsätter sjuksköterskan att se patienten som en unik 
individ och undvika att se på patienten utifrån likheter med andra patienter hon vårdat 

3) Empati. Här behöver sjuksköterskan använda sina egna likartade erfarenheter samt en 
önskan att förstå patienten.  

4) Sympati. Här är det medkänsla som sjuksköterskan använder sig av. Travelbee menar 
att medkänsla inte är något som växer fram utan mer en attityd som alltid finns, en 
önskan att hjälpa sina medmänniskor. När sympati uppnås kan patientens lidande 
lindras genom en upplevelse av att inte vara ensam med sin börda. 

5) Ömsesidig förståelse. Här har man uppnått en mellanmänsklig relation som bygger 
på samspelet mellan patient och sjuksköterska i de tidigare faserna (ibid.). 

Den andra viktiga delen är den intellektuella och professionella metod som består i att 
sjuksköterskan systematiskt tillämpar sin professionella kunskap och insikt för att 
identifiera patientens omvårdnadsbehov och vilka åtgärder som behövs för att uppfylla 
behoven (Kirkevold 2000, s. 138). 

 
Personcentrerad vård 

Runt 2015 och successivt framåt infördes i Sverige vårdmodellen med inriktning mot 
personcentrerad vård som är en beskrivning av god omvårdnad. Begreppet likställs ofta 
med god humanistisk vård. Personcentrerad vård kännetecknas av att patient och 
närstående blir sedda och förstådda som unika personer med individuella behov, resurser, 
värderingar och förväntningar. Vårdmötet utgår från patientens berättelser och 
karaktäriseras av en ömsesidig öppenhet för varandras kunskap där vården utformas och 
dokumenteras i partnerskap. Det innebär att sjuksköterskan sätter patientens behov av 
vård i centrum framför sjukdomen dvs att hen ser personen som en värdefull och jäm-
bördig partner i vården och omsorgen (Svensk sjuksköterskeförening 2017b). För att 
uppnå god kvalitet krävs att vården och omsorgen ges utifrån individanpassade behov och 
förutsättningar, vilket bl.a. innefattar helhetssyn, samordning, självbestämmande, 
delaktighet, frivillighet och integritet (SFS 2014:821).  

Personcentrerad vård med fokus på god omvårdnad ligger i linje med Sahlgrenska 
Universitetssjukhusets värdegrund För patienten – med patienten (bilaga 3) och med 
hälso- och sjukvårdslagen: ”Som patient har du rätt att bli bemött med respekt av 
personalen i hälso- och sjukvården. Du ska få en bra vård av god kvalitet. 
Vårdpersonalen ska också ge dig den information du behöver för att du ska kunna vara 
delaktig i din vård” (SFS 2017:30). Verktyg som finns att tillgå vid kvalitetssäkring av 
patientvården är evidensbaserade riktlinjer, koder, standardiserade arbetssätt som 
dokumenteras, valideras och uppdateras kontinuerligt (SOSFS 2019:9). 
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Perioperativ omvårdnad 

Perioperativ omvårdnad är den professionella omvårdnad operationssjuksköterskan utför 
enligt en omvårdnadsprocess i samband med patientens operation (Svensk sjuksköterske-
förening 2017c). Att använda vetenskaplig litteratur och forskningsresultat i yrkes-
utövningen bidrar till att kvalitetssäkra operationssjukvården. Kunskaps- eller evidens-
baserad praxis är grunden för att operationssjuksköterskan ska kunna erbjuda patienten 
individuell och professionell perioperativ omvårdnad.  

Den perioperativa perioden delas in i tre faser: pre-, intra- och postoperativ (Bäckström 
2013).  

Den preoperativa fasen är tiden före det kirurgiska ingreppet. Den efterföljs av den 
intraoperativa fasen som pågår under tiden ingreppet genomförs och är den fas 
undersökningen fokuserar på. På operationssalen ansvarar sjuksköterskan för över-
vakning av patienten och att patienten får ett optimalt omhändertagande anpassat efter sitt 
behov (ibid.). Sjuksköterskans ansvarar även för hygien och infektionspreventiva 
åtgärder, arbetar förebyggande för att förhindra vårdskador (SFS 2010:659) och har 
kunskap om teknik och material. Den tredje fasen i omvårdnaden är den postoperativa 
fasen som är tiden efter ingreppet (Bäckström 2013). 

 

Tidigare forskning 

Det finns få publicerade artiklar kring omvårdnad/upplevelse av trygghet avseende vakna 
patienter under intervention och invasiva ingrepp. Det finns ett fåtal artiklar kring vakna 
patienters upplevelser under operation, huvudsakligen examensarbeten för magister- eller 
kandidatexamen. 

I en SBU-rapport från 2013 om vetenskapliga kunskapsluckor i omvårdnaden, refererad 
av Svensk sjuksköterskeförening (2013), rapporterades avsaknad av studier avseende 
vakna patienters upplevelser under pågående operation. Det finns 2020 ännu inga 
riktlinjer för omvårdnad av vakna patienter under pågående operation, kunskapsluckan 
består. I brist på evidens går det inte att ge definitiva rekommendationer. I en konsensus-
rapport konkluderas att samarbete och samsyn därför är nödvändigt vid utvecklandet av 
riktlinjer för omvårdnaden vid kardiologiska interventioner (White et al. 2018). 

Under ett ingrepp med lokalanestesi är patienterna vakna och vid medvetande vilket kan 
ge upphov till känslor som behöver identifieras för att förstå patienterna och därigenom 
säkerhetsställa patienters välbefinnande (Mauléon, Palo-Bengtsson & Ekman, 2007). 
Själva mötet mellan patient och sjuksköterskan är kort och mycket vårdintensivt, det är 
en stor utmaning för sjuksköterskan att på den korta tiden skapa en förtroendefull kontakt 
med patienten så att den kan känna sig lugn och trygg (Warner 2016, ss. 593–597; 
Lindwall & von Post 2000, ss. 82-84).  

Lagerström & Bergbom (2006) beskriver hur patienter som upplever ett gott omhänder-
tagande redan vid ankomsten till operationsavdelningen får tydliga signaler om 
operationssalens atmosfär, många sådana detaljer ger en bild av förtroende vilket leder 
till att patienterna upplever god omvårdnad vilket leder till känsla av trygghet. Det innebär 
att personalen måste vara medvetna om hur patienterna kan uppfatta stämningen på 
operationssalen - det kan vara tonläge, hur personalen pratar med varandra och vad som 
diskuteras. Varje människa är unik och skall därför bemötas på ett individuellt plan med 
hänsyn till dennes enskilda förutsättning.  
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Katie Eriksson (2002) beskriver hur patienter som skall genomgå en operation befinner 
sig i en utsatt position och hur de påverkas av hur människor runt omkring dem agerar. 
Patienterna upplevde att relationen med vårdarna var viktig för att kunna påverka och 
känna trygghet intraoperativt - en dålig relation kan ge en känsla av otrygghet. Av 
betydelse är att känna sig välkommen, att bli sedd, få kontinuerlig information om vad 
som händer osv. Något som beskrivs för att känna trygghet är vetskapen om att personalen 
fanns vid deras sida, att de under hela tiden kontrollerade hur man mådde uppskattades 
och bidrog till känslan av trygghet (Dahl & Asplund 2015; Lunden, Lundgren, Persson 
& Lepp 2013). 

Lunden et al. (2013) beskriver hur kontinuerlig information kring smärta i samband med 
lokalanestesi och eventuell förväntad effekt av läkemedel bidrog till att patienten 
upplevde sig förberedd och informerad under hela interventionen. Lunden et al. (2013) 
beskriver också hur uppskattat det var och att det gav en känsla av delaktighet att kunna 
följa händelseförloppet under ingreppet på monitorerna och få kontinuerlig förklaring av 
vad som skedde av läkarna, för de som önskade och förmådde.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Omvårdnad är kärnan i vården. Inom det intraoperativa området med vakna patienter som 
genomgår en intervention finns det brist på forskning som beskriver patientens upplevelse 
av omvårdnaden. Det kan finnas risk att personalen objektifierar patienten och lägger 
fokus främst på själva ingreppet istället för att se på patienten som subjekt. För att kunna 
identifiera eventuella förbättringsområden vill vi undersöka hur den intraoperativa 
omvårdnaden upplevs av patienterna.  

 

SYFTE 

Syftet är att undersöka hur vakna patienter upplever den intraoperativa omvårdnaden 
under en kardiologisk intervention. 

 

Frågeställningar  

Hur upplever patienterna bemötandet från personalen? 

Upplever patienterna att de blir bemötta med respekt? 

Upplever patienterna förtroende för personalen? 

Upplever patienterna att de fick adekvat information? 
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METOD 

Studiedesign 

Detta är en enkätstudie om upplevelser av intraoperativ omvårdnad hos vakna patienter 
på en kardiologisk interventionssal vid ett universitetssjukhus i Västsverige. För att kunna 
samla in information från många människor på kort tid valdes en enkätstudie istället för 
en intervjustudie. Enkätstudier såsom denna kan innehålla kvalitativa data, men faller 
ändå under en kvantitativ studiedesign.  Enkätstrukturen har sin grund i en teoretisk 
modell, Kvalitet ur patientens perspektiv (KUPP), utformad av Bodil Wilde Larsson, vars 
frågor är vetenskapligt validerade och reliabla (Wilde Larsson, Larsson, Larsson & 
Starrin 2001, ss. 49-51). Från en färdig och validerad enkät, utformad för operationsmiljö, 
valdes frågor som besvarade syfte och frågeställningar för den här studien. 
Kompletterande frågor från andra KUPP-enkäter lades till. För att bibehålla validitet och 
reliabilitet utformades den slutliga enkäten i samarbete med KUPP-administratörer. KUPP-
modellen utvärderar patienternas upplevelser av olika omvårdnadsmoment och vilken 
vikt patienterna lägger vid dessa moment. Resultatet blir en beskrivning av hur det är och 
hur det borde vara, i syfte att skapa en bild av behovet av kvalitetsförbättringar, i det här 
fallet inom omvårdnad vid kardiologisk intervention.  

När Bodil Wilde Larsson, metodens grundare, 1993 skapade KUPP-instrumentet (Wilde, 
Starrin, Larsson & Larsson 1993) användes Grounded Theory (GT) som vetenskaplig 
grund. GT är en generell forskningsmetod som är teori- och hypotesgenererande och som 
beskrivs i detalj i ett eget kapitel i Henricsons bok om vetenskaplig teori och metod 
(Sandgren 2017). 

ImproveIT tillhandahåller KUPP fritt för forskare att använda om huvudsyftet med 
undersökningen är att samla in data till en vetenskaplig studie. Enkäterna i KUPP 
utvecklas kontinuerligt och den senaste revisionen gjordes 2016 (ImproveIT 2016). 

Studieresultatet är baserat på respondenternas upplevelser och är därmed att betrakta som 
tillämpad forskning. Det vetenskapliga synsätt som används är positivism, alltså att förstå 
världen ur den kunskap vi får genom våra sinnen. Eftersom respondenternas erfarenhet 
och upplevelser ligger till grund för vår slutledning är studiens ansats empirisk. Studien 
är en tvärsnittsstudie genom att resultatet bara mäts en gång vid en given tidpunkt. I och 
med att data samlas in framåt i tiden utan kännedom om finala data vid studiens början är 
studien prospektiv (Billhult 2017; Priebe & Landström 2017). 

Denna enkätstudie är en mindre tidsbegränsad studie. Enkäten är tänkt att kunna utvecklas 
för att kunna användas i större skala och inom annan interventionsverksamhet, i syfte att 
kunna göra generaliseringar. 

 

Undersökningsgrupp 

Studiedeltagarna var patienter på ett universitetssjukhus i Västsverige. Patienterna hade 
stabil koronarsjukdom eller planerades för kirurgiskt eller interventionellt ingrepp med 
krav på kartläggning av kranskärlen med koronarangiografi.  
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Inklusionskriterier 

Alla vakna elektiva koronarangiografi- och PCI-patienter. 

  
Exklusionskriterier 

Akuta patienter och patienter som ej är orienterade till tid och rum. 

Ej svensktalande patienter i behov av tolk. Patienter som blir sövda under ingreppet. 

 
Urval  

Alla patienter som uppfyllde inklusionskriterier på den givna avdelningen som var 
tidsbokade under september månad 2018 och som inte uppfyllde exklusionskriterierna 
var möjliga kandidater för studien (58 personer). 

 
Bortfall 

21 möjliga kandidater för studien tillfrågades inte på grund av tidsbrist på avdelningen 
eller att vikarier inte kände till studien. Huruvida dessa 21 patienter uppfyllde inklusions-
kriterierna, eller skulle ha svarat på enkäten går inte att avgöra. 

 

Datainsamling och genomförande 

Som datainsamlingsmetod i enkäten användes dels bakgrundsfrågor, dels frågor om 
respondentens upplevelser av omvårdnaden. Huvuddelen av enkäten inriktade sig på 
patientupplevelsen.  

Enkäten innehöll arton kvalitativa upplevelsefrågor. Sexton upplevelsefrågor hade fem 
olika svarsalternativ varav ett var inte aktuellt. De resterande fyra svarsalternativen var 
uppställda så att de gav kvantifierbara data.  

Två upplevelsefrågor besvarades med fritext och fanns med för att fånga upp eventuella 
synpunkter som övriga frågor inte täckte.   

En kompletterande del av enkäten bestod av fem bakgrundsfrågor som ställdes för att 
erhålla information om utvalda variabler för att beskriva studiepopulationen. 

Enkäten tillsammans med informationsblad delades ut till patienterna av patientansvarig 
sjuksköterska på dagvårdsavdelningen efter ingreppet. Författarna hade på ett 
informationsmöte före studiens start informerat och givit instruktioner till involverad 
personal. 

Avdelningspersonalen lade ifyllda och icke ifyllda enkäter i en avsedd låda. 
Avdelningspersonalen ombads skriva vill inte eller ej ifylld på de enkäter som inte var 
ifyllda. 

Författarna hämtade enkäterna kontinuerligt och fanns tillgängliga för personalen på 
telefon under den månad då studien genomfördes men kontaktades aldrig. 

Enkäterna var numrerade för att kunna beräkna bortfall. 
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Analys och databearbetning 

Varje fråga har ställts som ett påstående. Respondentens faktiska vårdupplevelse kallas 
Upplevd Realitet (UR). Den betydelse respondenten lägger i olika frågor kallas Subjektiv 
Betydelse (SB). Svarsalternativen för UR är på en skala från Instämmer helt till 
Instämmer inte alls (4–1). Svarsalternativen för SB är på en skala från Av allra största 
betydelse till Av liten eller ingen betydelse (4–1), figur 1. Vid sammanställningen av 
resultaten räknas svarsalternativet Ej aktuellt bort men den redovisas. 

 

Figur 1 – Exempel på uppbyggnad av en fråga i den aktuella enkäten 

 
Åtgärdsindex 

Analysen utfördes av en statistiker på ImproveIT, ett företag i Halmstad som tillsammans 
med Bodil Wilde Larsson äger de administrativa rättigheterna till KUPP. För 
genomförandet av analysen gavs tillgång till studiens rådata, vilka matades in i KUPP:s 
dataprogram, DigIT. Vid databearbetning enligt KUPP-modellen rangordnas i en 
sjugradig skala de 16 möjliga utfallen som uppstår på en fråga då man i en tabell ställer 
utfallen i SB mot utfallen i UR (figur 2). Den sjugradiga rangordningsskalan omvandlas 
till ett fyra-skaligt åtgärdsindex, som för varje fråga ger information om det föreligger 
brist, låg eller hög balans, respektive övergod kvalitet (bilaga 5, s. 11). 

Åtgärdsindexet beräknas på gruppnivå på varje fråga, efter att varje respondents svar 
placerats i tabellen (figur 3). På basis av detta identifieras de frågor som är i obalans och 
kan ha behov av åtgärd. Indexet identifierar också de frågor som är i balans, samt de där 
vårdkvaliteten är lika bra eller högre än respondentens upplevda behov. 

I en Windows-baserad KUPP standardrapport presenteras en tabell för varje separat fråga, 
där den sjugradiga rangordningen är färgkodad (figur 3). Vid sammanställning av alla 
frågor på gruppnivå visas detta med fyra-skaligt åtgärdsindex (figur 5). 
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Figur 2 – Översiktlig beskrivning av framtagande av relationen mellan upplevd realitet 
och subjektiv betydelse, vilket i sin tur ligger till grund för åtgärdsindex 

 

 

Figur 3 – Detaljerat åtgärdsindex för en enstaka fråga på gruppnivå 
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Tolkning av åtgärdsindex 

I de fall där respondenterna upplever de faktiska förhållandena i någon aspekt som mindre 
goda, samtidigt som de bedömer frågan eller frågorna som viktiga, uppstår en Brist. Det 
omvända förhållandet kan också råda om de faktiska förhållandena upplevs som mycket 
bra, samtidigt som frågan inte är speciellt viktig för respondenterna, man får då en 
Övergod Kvalitet (ÖK). 

Fokus i ett kvalitetsarbete bör ligga på frågor som har relativt stor andel Bristande Kvalitet 
(BK) eller Något Bristande Kvalitet (NBK) (bilaga 5, s. 12).  

Om respondenterna upplever de faktiska förhållandena som mindre goda, samtidigt som 
de bedömer frågan som viktig uppstår en brist. Enligt KUPP bör man överväga kvalitets-
förbättrande åtgärder för frågor vars brist är lika med eller överstiger 20%. Ligger 
procentsatsen mellan 15–19% bör frågan uppmärksammas (ImproveIT 2016).  

Frågor som får en hög andel respondenter i balanskategorierna; Balans Låg Kvalitet 
(BLK), Balans Acceptabel Kvalitet (BAK) och Balans God Kvalitet (BGK), återspeglar 
förhållanden där kvaliteten av respondenternas vårdupplevelse överensstämmer med 
deras subjektiva betydelseskattning av just dessa frågor. I de fall då kvaliteten upplevs 
som mindre bra är den samtidigt inte speciellt viktig för respondenten (t.ex. BLK) och åt 
andra hållet, då en fråga upplevs som viktig ges också en hög kvalitet (t.ex. BGK). Har 
en fråga en stor andel ÖK speglar det förhållanden där vårdenheten levererar en högre 
kvalitet än vad respondenterna anser vara nödvändigt. Det är möjligt att fokus kan läggas 
på andra frågor. Frågor som har en andel ÖK som kraftigt avviker från övriga frågor bör 
uppmärksammas (bilaga 5, s. 12). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Studien gjordes inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå (Borås Högskola). 
Studien följer vetenskapsrådets rekommendationer. Detta är ett examensarbete, därför 
krävs inget tillstånd från etikprövningsnämnden. 

Tillstånd att utföra studien beviljades av verksamhetschefen på Hybrid- och Intervention 
(bilaga 6). Studiedeltagarna erhöll skriftlig information om studien (bilaga 7) och 
tillfrågades muntligt om att delta. Deltagandet var frivilligt och studiedeltagarna kunde 
när som helst utgå ur studien utan att uppge några skäl. 

Insamlade patientdata används endast inom studien och behandlas konfidentiellt, 
obehöriga kan inte ta del av informationen, i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR 
(SFS 2018:218). Studien kommer inte att publiceras i någon vetenskaplig tidskrift. De 
som deltagit i studien kan ta del av den genom förfrågan hos författarna. Efter studiens 
slut kan inga personuppgifter identifieras. 

En standardrapport enligt KUPP-modellen genererades av ImproveIT, för detta ändamål 
överlämnades rådata. Företaget följer internationella regler för undersökningar, och 
samtliga medarbetare har tystnadsplikt vad gäller såväl enskilda svar som undersökningen 
som helhet. Efter bearbetning förvarades enkäterna under den tid som uppsatsen skrevs 
inlåsta i författarnas bostäder, för att sedan destrueras när uppsatsen blivit godkänd. 
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RESULTAT 

Resultatrapporten bifogas i sin helhet som bilaga 5. 

Urvalet bestod av 58 möjliga respondenter. Totalt 37 respondenter tillfrågades och 
samtliga deltog i undersökningen och ligger till grund för resultatet i enkäten. 21 möjliga 
kandidater för studien tillfrågades inte på grund av tidsbrist på avdelningen eller att 
vikarier inte kände till studien. Huruvida dessa 21 patienter uppfyllde inklusions-
kriterierna, eller skulle ha svarat på enkäten går inte att avgöra.   

Bakgrundsvariablerna (figur 4) beskriver ålder, kön, typ av ingrepp, vilken accessväg som 
användes och om respondenterna kände oro inför ingreppet. 

 

Figur 4 – Bakgrundsvariabler med resultat i procentandelar av dem som besvarat frågan 
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Cirka 75% av de som uppgivit sin ålder (32 respondenter) ligger i åldersspannet mellan 
61–70 år. Av respondenterna är 76% män och 24% kvinnor. 

Ur enkäterna framgick att 24 respondenter (65%) genomgick endast koronarangiografi, 9 
respondenter (24%) genomgick endast PCI och 4 respondenter (11%) genomgick både 
angiografi och PCI i samma seans. Av samtliga ingrepp utfördes 97% via a. radialis 
(handledsartären).  

På frågan om oro inför ingreppet angav 18 respondenter att de inte kände någon oro alls, 
18 respondenter har svarat att de känner lite oro inför ingreppet och 1 respondent angav 
stor oro inför ingreppet (figur 4). Av de 19 respondenter som angivit oro genomgick 10 
PCI (varav 3 både koronarangiografi och PCI). Det innebär att av de totalt 13 
respondenter som planerats för PCI angav 10 (77%) någon oro.  

 

Resultat av de kvalitativa upplevelsefrågorna 

Övergripande resultat för de sexton kvalitativa upplevelsefrågorna presenteras i figur 5, 
där frågorna rangordnats så att de som har högsta bristvärde står överst. Att antalet 
respondenter varierar mellan olika frågor beror på att svarsalternativet Ej aktuellt inte är 
medräknat därför blir antalet (n) ej alltid fulltaligt även om alla har svarat på frågan. 

Överlag upplever respondenterna de faktiska förhållandena som mycket bra. I den 
aktuella studien upplevs vårdkvalitén i 68% av frågorna (11/18) som lika med, eller högre 
än respondentens behov. 

Enligt tolkningsmodellen för KUPP skall frågor där åtgärdsindex visar på en brist på 20% 
eller högre identifieras för att överväga kvalitetsförbättrande åtgärder. Frågor med brist 
på 15–19% bör uppmärksammas. I studien identifieras en enda fråga i dessa intervall – 
fråga 14 – där åtgärdsindex visar brist på 20%. Åtgärdsindex för denna fråga redovisas i 
figur 6. 

Alla övriga frågor har en brist under 15% och ligger därmed utanför referensintervallen 
för att uppmärksammas som brist i behov av översyn. I intervallet 8-14% identifieras i 
studien fyra frågor (8, 17, 19 och 21) vilka berörde upplevelsen av läkarnas förståelse för 
hur respondenterna upplever sin situation (fråga 8), respektive respondentens upplevelse 
av att kunna påverka sin position (fråga 17) eller sin smärtlindring (fråga 19) respektive 
upplevelsen av om vården styrdes av respondentens behov snarare än av personalens 
rutiner (fråga 21).  

Vid jämförelse av antalet respondenter som tillmäter en frågas påstående som av stor 
betydelse eller av allra största betydelse, med antalet respondenter som anger att de 
instämmer helt eller till stor del med påståendet, ses att ingen fråga på gruppnivå tillmäts 
högre subjektiv betydelse än upplevd realitet (bilaga 5, s. 10). Det betyder att i de frågor 
som har brist finns det även svar som har övergod balans. 
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Figur 5 – Åtgärdsindex redovisat per fråga 
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Figur 6 – Åtgärdsindex för fråga 14, med brist på individnivå på 20% 

 
Resultat av frågor om upplevelse av bemötande och förtroende 
(Fråga 8, 10, 11, 13, 14 och 21) 

Här återfinns den enstaka frågan med en brist på 20%, vilket enligt KUPP innebär att 
kvalitetsförbättrande åtgärder bör övervägas. Det gäller fråga nr 14 (figur 6), som rörde 
möjligheten att delta i beslut om vården. Av de 37 respondenterna på frågan valde 12 att 
kryssa i inte aktuellt och dessa är inte medräknade i åtgärdsindex. Svaret baseras således 
på 25 respondenter. 

De som valde svarsalternativet inte aktuellt kan ha gjort det för att de inte anser att de har 
behov av att påverka besluten, utan litar på personalen. Svaren på fråga 18, om man anser 
att man fick bästa möjliga operation utförd, talar för att så kan vara fallet - på denna fråga 
svarade alla respondenter att de instämmer helt eller instämmer till stor del. Om man med 
detta resonemang väljer att betrakta de 12 inte aktuellt-respondenterna som i balans faller 
bristvärdet till 13,5%.  

 
Resultat på frågor om upplevelse av respektfullhet 
(Fråga 9 och 12) 

En respondent valde svarsalternativet inte aktuellt. Av övriga 36 respondenter svarar 
samtliga att de möttes med respekt av sjuksköterskorna såväl som av läkarna. 
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Resultat på frågor om upplevelse av adekvat information 
(Fråga 6 och 7) 

Vad gäller frågorna om hur operationen/ingreppet skulle gå till svarar alla 37 
respondenter att de fått bra information. 31 respondenter (84%) svarar att det är av största 
betydelse/stor betydelse för dem, 1 av respondenterna svarar att det är av liten eller ingen 
betydelse. Trots att alla svarar att de fått bra information betonas det i förslag till 
förbättring en önskan om att bli informerad om vad som händer under ingreppet och 
möjlighet att få ställa frågor. 

 
Resultat på frågor om fysisk miljö och åtgärder mot icke-välbefinnande 
(Fråga 15-20) 

I frågorna om möjlighet att påverka position och smärtlindring låg bristnivån på 8-14%. 
I frågorna om hjälp mot oro och om atmosfär och ordning på operationssalen förelåg 
ingen brist. Det förelåg heller ingen brist i frågan om upplevelsen av att ha fått bästa 
möjliga operation utförd. 

 

Resultat av de två fritextfrågorna 

Drygt 70% av respondenterna besvarade frågan om vad de är särskilt nöjda med och det 
handlar till största del om positivt bemötande från personalen.  

 
Det här var jag särskilt nöjd med 
(Fråga 22) 

Frågan fick 27 kommentarer varav 22 rör positivt bemötande från personalen, och är i 
många fall snarlika. Några representativa kommentarer: 

-Bemötandet och en trots allt gemytlig atmosfär som bidrog till att den oro som man 
upplever försvann. 
-Det vänliga, lugna bemötandet. 
-Personalens stora engagemang och hjälpsamhet. 
-Sättet att behandlas av personalen. 
-Sjukhuspersonalen var väldigt omtänksamma om oss patienter. 
-Seriös, trevlig, engagerad personal med humor och som spelade avslappnande musik. 
 
Förslag till förbättringar 
(Fråga 23) 

Inget mönster detekteras. Av totalt sex svar handlar två svar om information: 

-En genomgång med op-läkaren efter op för eventuella frågor som uppstår. Kanske inte 
direkt efter op utan vid ett senare tillfälle. Ev via e-mail. 
-Tala om när kontrastmedlet sprutas in. Tala om vad som syns (ev. förträngningar). 
 

Ett av förbättringsförslagen rör miljön i operationssalen. 

-Värmefilt eller liknande. Väldigt kallt i op-salen! 
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DISKUSSION  

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka vakna patienters upplevelse av den intraoperativa 
omvårdnaden under en kardiologisk intervention. Studien utfördes som en enkätstudie. 
Att utföra studien som en intervjustudie övervägdes. En intervjustudie är lämplig att 
använda för att fokusera på och försöka förstå ett känt problem (Danielsson 2017). Då det 
saknades indikation på särskilda problem inriktades studien i första hand på att få en 
överblick. Därmed bedömdes en enkätstudie mer lämplig för att på kort tid kunna samla 
in så många svar som möjligt (Billhult 2017). En intervjustudie är jämförelsevis mer 
tidskrävande och hade därmed blivit begränsad till ett fåtal respondenter. Författarna 
menar att en intervjustudie kan bli aktuell om enkätstudien påvisar ett problem som 
behöver belysas. 

Socialstyrelsen anser att KUPP är den bästa enkätmetoden inom omvårdnad med hänsyn 
till praktisk tillämpbarhet och vetenskaplighet (ImproveIT 2013). Användarvänligheten 
är en styrka, enkäterna är lätta att tolka, ger snabb återkoppling och medger jämförelser.  

I Sverige används KUPP av ca 1/3 av alla landsting vilket motsvarar ca 100 000 svenska 
enkäter per år. KUPP används, eller har använts, i flera europeiska länder och i Japan. 
KUPP är översatt till ett 15-tal olika språk (ibid.).  

En utmaning med en enkät är att alla frågor måste vara klara innan studien startar. Alla 
eventuella fel, missuppfattningar eller förvecklingar som kan uppstå måste förutses. Att 
utforma en egen enkät tar lång tid och kräver kvalitetsarbete och pilottester för att 
säkerställa validitet och reliabilitet (Billhult 2017, s. 123). Därför är det bra att använda 
en enkät som redan är väl testad. Risken för missuppfattningar minskar och det finns en i 
förväg genomtänkt sammanställning av resultaten. Kunskap bör finnas om hur man 
använder statistik, dels för att få fram så relevanta resultat som möjligt, dels för att inte 
misstolka eller övertolka resultaten när data vid analysen omvandlas från de upplevda 
svaren till mätbara enheter (ibid.).  

Metoden att mäta kvalitet ur patientens perspektiv genom upplevelsefrågor passade väl 
till studiens syfte och frågeställningar. KUPP:s standardiserade och validerade fråge-
formulär är en styrka, men samtidigt en begränsning. Endast frågor som tidigare använts 
i KUPP:s standardiserade enkäter kunde väljas, varför en del ursprungligt tänkta aspekter 
inte kunde belysas. Noterbart är också att teorin utarbetades 1993 med revidering 2016 
och trots att den hela tiden uppdateras kanske det skulle se annorlunda ut om den 
utarbetats 2020.   

KUPP-formulären är sammanställda för att mäta en helhet som kommer till uttryck i 
KUPP:s modell över vårdkvalitet (Wilde Larsson et al. 2001, s. 70). Förändringarna i 
formuläret gjordes därför i samråd med KUPP:s administratör för att behålla helhet och 
reliabilitet. 

I enlighet med KUPP:s helhetsperspektiv är det en fördel att inte tolka frågorna isolerat 
var för sig och att även se på svaren på angränsande frågor. Exempelvis visar svaren på 
fråga 20 att alla av de svarande upplever att bästa möjliga hjälp mot oro ges på operations-
salen, vilket kan tolkas som ett högt betyg till omvårdnaden på operationssalen. Vid 
jämförelse med fråga 3, där ungefär hälften av de svarande anger att de redan före 
ingreppet inte kände av någon oro, blir utfallet av fråga 20 mer svårtolkat. 
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I enkäten förekommer svarsalternativet ej aktuell/inte aktuell. Vid analysen är det svårt 
att tolka varför den svarande har valt det alternativet. Spelar frågan ingen roll för dem? 
Har de inget att säga till om? Tycker de sig inte förstå frågan eller anser de sig inte ha 
kunskap att svara på frågan? Anser de att de som patienter inte har med saken att göra, 
utan att det är personalens ansvar eller uppgift? 

Svaret ej aktuell väljs förmodligen av olika skäl på olika frågor, och troligen också av 
olika skäl av olika individer inom samma fråga. Kunde vi ställt frågorna annorlunda för 
att få veta vad svaret står för, eller ställt följdfrågor? Det är inte säkert att detta tillfört 
något eftersom så länge andelen ej aktuell är låg, spelar orsaken till valet av ej aktuell 
ingen roll - och när andelen ej aktuell blir för hög blir frågans hela utfall svårtolkat och 
eventuellt omöjligt att använda.  

Även i frågor som gällde t.ex. oro kunde ytterligare följdfrågor ha önskats. Frågan blir 
dock även här om det lett till ett tydligare resultat, eller bara genererat fler frågor och ett 
fragmenterat resultat. 

Det finns en nyansskillnad mellan ordet vård, som används i frågorna 14 och 21, och 
omvårdnad. Om frågorna ställts med ordet omvårdnad kanske respondenterna svarat 
annorlunda. Vård kan uppfattas som innefattande allt vid ingreppet, medan omvårdnad är 
ett begrepp som alltid inkluderar patienten och är det som egentligen eftersöks i enkäten. 
Ett pilottest, med likartat resultat hade kanske belyst detta och givit möjlighet att justera 
ordvalet i enkäten.  

Samtliga som tillfrågades valde att besvara enkäten, vilket ger ett högt deltagande som 
därmed inte begränsar möjligheterna till att dra slutsatser. Traditionellt anses att en 
acceptabel svarsfrekvens skall ligga på minst 70–75% (Billhult 2017, s. 128). Enligt KUPP 
ska man vara uppmärksam vid låga svarsfrekvenser (färre än 30 svar), vilket kan leda till 
snedvridna resultat (Wilde Larsson et al. 2001, s. 67). Är grupperna alltför små är risken 
stor att ett enstaka avvikande svar får för starkt genomslag.Det finns sannolikt flera 
bidragande faktorer till den höga svarsfrekvensen. En faktor är troligen att respondenterna 
gärna vill hjälpa till att förbättra vården. Anonymiteten spelar sannolikt en roll – 
enkäterna innehåller inga data som identifierar respondenterna. Enkäten delades ut i 
direkt anslutning till ingreppet vilket också kan ha betydelse eftersom respondenterna 
hade undersökningen i färskt minne. 

Urvalet av endast svensktalande elektiva patienter gjordes för att i en begränsad 
enkätstudie minska risken för oklarheter i resultattolkningen. Språkförbistring skulle 
kunna öka risken för missuppfattningar och därmed svårigheter vid tolkning av 
respondenternas svar. I materialet har diskuterats en viss orosskillnad mellan angiografi-
patienter och PCI-patienter. Författarna bedömer att det är troligt att vid inklusion av även 
akuta, icke-elektiva patienter hade skillnaden i förväntningar och oro i studiegruppen varit 
betydligt större och riskerat ge mer svårtolkade resultat.  

Slutresultatet av enkäten är begränsat till att gälla svensktalande elektiva patienter. Det är 
inte självklart att icke svensktalande eller icke-elektiva patienter har samma upplevelse 
av omhändertagandet. Detta får beaktas om generalisering eftersträvas. Studieresultatet i 
denna selekterade patientgrupp skulle kunna tjäna som grund för studier av andra 
patientgrupper. 
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Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka vakna patienters upplevelse av den intraoperativa 
omvårdnaden under en kardiologisk intervention. Svensk sjuksköterskeförening (2017b) 
betonar att ett gott bemötande är avgörande för patientens upplevelse av omvårdnads-
insatserna. Samspelet mellan sjuksköterskan och personen hen vårdar är viktigt enligt 
upplevelsebaserad forskning (Kirkevold 2000, s. 140). Travelbee menar att det är viktigt 
att följa upplevelserna av omvårdnaden för att veta att den är bra (ibid.). vilket blir särskilt 
viktigt vid en ny situation som arbetet i en hybridsal innebär. Samarbetet i en hybridmiljö 
är en utmaning för personalen då sjuksköterskor och läkare med olika specialist-
kompetens ska arbeta tillsammans. Personalen kan behöva hålla fokus på andra delar av 
ingreppet, och på annan teknisk utrustning, än vad de är vana vid och då riskerar fokus 
på patienten att minska.    

Glädjande är att respondenterna upplever ett så gott bemötande och respektfullhet från 
personalen.  Det föreligger ingen skillnad mellan de två personalkategorierna som bör 
föranleda någon uppmärksamhet. Uppsatsen handlar om upplevelser av omvårdnad vilket 
är sjuksköterskans huvudområde. Svensk sjuksköterskeförening (2017b) betonar att ett 
gott bemötande är avgörande för patientens upplevelse av omvårdnadsinsatserna. Det är 
en fördel att ha med även frågor som belyser läkarnas bemötande eftersom det då går att 
särskilja om eventuella upplevelser är baserade på upplevelserna av sjuksköterskornas 
eller läkarnas bemötande. 

Att PCI-patienterna är oroliga i större utsträckning än de patienter som enbart genomgått 
koronarangiografi är egentligen inte förvånande eftersom PCI är ett ingrepp med större 
risker. PCI-patienterna har sannolikt ett annat behov och krav på omvårdnad. En patient 
som kommer från en angiografi har en rimlig förhoppning att visa sig vara frisk. En PCI-
patient kommer istället med frågeställningen om hur sjuk den är, det gör att man arbetar 
utifrån helt olika utgångspunkter. De olika förutsättningarna för patientgrupperna är 
välkända i arbetsgruppen, vilket leder till ett anpassat arbetssätt. Skillnaden i upplevelse 
skulle kanske annars ha varit ännu större mellan grupperna. Resultatet överensstämmer 
med tidigare forskning som beskriver att många känner oro och ångest över att behöva en 
operation (Tinnfält & Nilsson 2011). Samtidigt får man ha i åtanke att vid uppdelning i 
grupper blir respektive grupp liten, och resultatet mer osäkert. 

Fråga 14 – På operationssalen hade jag bra möjlighet att delta i beslut när det gällde min 
vård – fick lägst resultat (figur 5). Noterbart är att denna fråga har den största andelen 
respondenter som valt svarsalternativet inte aktuellt (12 av 37). Med åtgärdsindex baserat 
på endast 25 svar blir indexet svårt att dra några slutsatser av.  

I enlighet med resonemanget i resultatdelen (sid 19) kan man välja att betrakta fråga 14 
med bristvärde på 20% eller 13,5%. Oavsett detta så är det fem personer som svarade 
negativt på upplevd realitet och samtidigt högt på subjektiv betydelse. I detta samman-
hang är det värt att reflektera över att respondenterna som på denna fråga svarat med hög 
upplevd realitet också anger lägre subjektiv betydelse. Detta behöver inte betyda övergod 
vård, utan kan bero på att en respondent som upplever att de erhållit god vård kan tendera 
att acceptera detta som självklart. Omvänt kan en situation som ger låg upplevd realitet 
uppfattas som särskilt viktig och ges stor betydelse. Det skulle kunna innebära att det 
finns en koppling mellan resultaten på fråga 17, 19 och 21 till resultatet i fråga 14. Svaret 
i fråga 14 skulle då påverkas av en reell upplevelse som att inte kunna påverka sin position 
(lätt brist i fråga 17 – På operationssalen fick jag bra möjlighet att påverka hur jag skulle 
ligga på ”operationsbordet”) eller sin smärtlindring (jmf lätt brist i fråga 19 – På 
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operationssalen fick jag bästa möjliga smärtlindring). I fråga 21 – Min vård på 
operationssalen styrdes av mina behov snarare än av personalens rutiner – sågs en lätt 
brist.  

De goda resultaten på fråga 18 – På operationssalen fick jag bästa möjliga operation 
utförd (så gott som jag själv kan bedöma) – och fråga 11 – Sjuksköterskorna i 
operationssalen verkade förstå hur jag upplevde min situation – talar emot att det 
föreligger en allvarlig bristsituation som kräver särskild åtgärd.  

Enligt tolkningsmodellen för KUPP skall frågor där åtgärdsindex visar på en brist på 15% 
eller högre uppmärksammas eller identifieras för att överväga kvalitetsförbättrande 
åtgärder. Förutom fråga 14 har alla frågor i enkäten ett åtgärdsindex med brist under 15%. 
Fyra frågor ligger i intervallet 8–14%, varav tre nämnts ovan (17, 19 och 21). 

Den fjärde, fråga 8, handlar om upplevelsen av läkarnas förståelse för hur respondenterna 
upplever sin situation. Frågan visar en brist på 8%. Det finns ytterligare en fråga, fråga 9, 
som handlar om läkarna. Den handlar om huruvida läkarna bemöter respondenterna med 
respekt, och där förelåg en brist på 3%. Det finns inget som talar för att respondenternas 
upplevelse av läkargruppens bemötande bör föranleda någon åtgärd. 

Delaktighet är inte ett självklart behov för alla patienter. Vår erfarenhet är att det 
emellanåt händer att patienten inte vill delta i beslut. Patienten kan mena att det är vi som 
är professionella och har sakkunskapen och att de önskar att vi tar ansvar över 
behandlingen. Ibland kan patienterna därutöver bli oroliga över att de tar fel beslut när vi 
ber dem om samtycke till åtgärder. Tidigare forskning visar att inte alla patienter alltid 
önskar att vara delaktiga utan förlitar sig på vårdpersonalens kompetens, kunskap och 
därmed också att personalen fattar rätt beslut kring behandlingen. I litteraturen finns det 
beskrivet att patienter inte är medvetna om eller förväntar sig att vara delaktiga i beslut 
(Lagerström & Bergbom 2006). 

Man kan i sammanhanget reflektera över att orsaken till att ange alternativet inte aktuellt 
skulle kunna vara att man anser sig inte ha något att säga till om och att personalen ändå 
inte skulle lyssna. Mot detta talar svaren på fråga 9 och 12 där alla respondenter 
instämmer helt eller till stor del med att de blivit bemötta med respekt.  

Alla respondenter svarade att de fått bra information. Två önskemål om ytterligare 
information framkom dock i fritextfrågorna; ett om detaljinformation under ingreppet, ett 
om tilläggsinformation efter ingreppet.  

Enligt vår erfarenhet som personal på interventionssal är det inte ovanligt med den här 
typen av önskemål från patienterna, om information under pågående ingrepp. Men om 
man respektfullt hänvisar till att man ger information efter ingreppet brukar det vara bäst 
för både personalens arbetsro och för att kunna koncentrera sig på frågor och svara med 
närvaro. Patienterna skall givetvis informeras men därmed inte sagt att det måste ske just 
under ingreppet  

Informationen ska inte innehålla mer än vad patienten kan ta emot. Det kan innebära att 
informationen måste delas upp och ges vid flera tillfällen (Socialstyrelsen 2015, s. 25) 
och ges på olika sätt till olika patienter i enlighet Travelbees (Kirkevold 2000, s. 130) 
tidigare nämnda synsätt på varje individ som unik. Personcentrerad vård innebär att 
omsorgen ges utifrån individanpassade behov där sjuksköterskan tillåts/ska sätta varje 
enskild patient i fokus (Ekman & Norberg 2013). 

Det övergripande resultatet från studien talar för att patienterna upplevde bemötandet från 
personalen mycket positivt; de hade förtroende för personalen, de fick adekvat 



 

26  
 

information och de blev bemötta med respekt. Detta kan tolkas som att sjuksköterskorna 
systematiskt tillämpar sin professionella kunskap för att identifiera patientens 
omvårdnadsbehov och tillgodose dessa, i linje med Travelbees teori. Travelbee menar att 
sjuksköterskan utför ett terapeutiskt användande av sig själv genom att med hjälp av sin 
personlighet och kunskap medverka till en lindring hos den sjuka individen. Förändringen 
är terapeutisk om den lindrar patientens plågor (Kirkevold 2000, s. 137). En annan faktor 
som kan bidra till det positiva resultatet, förutom att personalen är duktiga på omvårdnad, 
är att interventionsteamet tar hand om en patient åt gången vilket innebär att fokus på den 
enskilde patienten kan bibehållas under hela ingreppet.  

En bidragande orsak till de goda totala resultaten i studien torde vara att det rör sig om en 
förhållandevis okomplicerad patientgrupp - stabila icke akuta patienter som skulle 
genomgå en utredning av kranskärlen. Det är därmed också endast till denna patientgrupp 
som resultatet begränsas.  

 

Praktiska implikationer/ klinisk tillämpbarhet 

I denna enkätstudie avseende polikliniska okomplicerade ingrepp påvisades inte någon 
brist som kräver åtgärd. Därför rekommenderar vi inga åtgärder med anledning av det här 
studieresultatet. Det goda resultatet bör tolkas så att man skall arbeta för att vidmakthålla 
den goda omvårdnadskvalitet som råder. Man får vara vaksam på att i ett annat 
patienturval kan bristen komma att öka om den subjektiva betydelsen skattas högre. 

Även om inga brister på över 20% detekterades kan frågor med brist på 8-13% ge en 
fingervisning om problemområden. I dessa frågor har patienter noterat att omhänder-
tagandet skulle kunna varit annorlunda men situationen upplevs som acceptabel. Dessa 
områden kräver i sig ingen särskild åtgärd men man får vara uppmärksam på att det inte 
sker en försämring i upplevelsen. 

I fritextfrågorna framkom två förslag till förbättringar, ett gällande varma filtar då det 
upplevs som kallt på salen. Förbättringsförslaget mottogs och var lätt att åtgärda, idag 
finns det värmeskåp för filtar som erbjuds till samtliga patienter. 

 

Framtida forskning 

Det krävs studier med större undersökningsgrupper för att se om slutsatserna i denna 
enkät är möjliga att generalisera för alla vakna patienters upplevelser av omvårdnaden 
under en kardiologisk intervention. Denna studie undersöker ett förhållandevis litet 
material av 37 polikliniska stabila svensktalande kardiologiska patienter.  

Idag utförs radiologiska interventions-ingrepp inom kardiologi, neurologi och buk-kärl-
området. Patientgrupperna varierar, allt från enklare utredningar till svårt sjuka patienter 
som kräver komplicerade och eventuellt långvariga hybridingrepp. 

Förslag till vidare forskning om patientupplevelsen av omvårdnad är således att utöka 
urvalet av ingrepp, undersöka större patientkohorter och undersöka upplevelsen hos icke 
svensktalande patienter.  

 



 

27  
 

Hållbar utveckling 

Enligt agenda 2030 (Regeringskansliet u.å.) ingår i hållbar utveckling att verka för 
högkvalitativ allmän hälso- och sjukvård för alla. Icke-diskriminering ska råda och ingen 
får lämnas utanför. Detta arbete ligger i linje med detta genom att sätta individens unika 
upplevelse i fokus för omvårdnaden. 

Genom att utöka studien till andra patientgrupper skulle resultaten kunna visa om det 
finns skillnader på upplevelsen av omvårdnaden under ett kardiologiskt ingrepp för 
exempelvis icke svensktalande patienter med en annan kultur. Eventuella skillnader 
skulle vi kunna ta lärdom av och öka vår förståelse för hur patienterna med annan kultur 
upplever omhändertagandet.  

Inför framtiden med allt fler patienter med olika kulturella bakgrund är det viktigt att 
vården möter hållbar omvårdnad. En aspekt på hållbar utveckling skulle kunna vara att 
värna om miljön och miljöfrågor för att kunna skapa god hälsa för nästa generation. 
(Anåker, Nilsson, Holmner & Elf 2015) 

 

SLUTSATSER 

Enkäten visar att patienterna är nöjda med omvårdnaden och omhändertagandet. 
Patienterna upplever bemötandet från personalen positivt, de hade förtroende för 
personalen, de fick adekvat information och de blev bemötta med respekt. Studieresultatet 
ger visst stöd för den erfarenhetsmässiga uppfattningen hos personalen att PCI-patienter 
har en större oro inför ingreppet jämfört med koronarangiografipatienter. 

Studien är begränsad i antal och begränsad till att gälla stabila polikliniska svensktalande 
patienter som genomgår koronarangiografi eller PCI. Det finns ett stort patientmaterial 
att studera och utvidgade studier krävs för att bedöma giltigheten för den angivna patient-
gruppen, eller för att gälla andra patientgrupper. 

 
 

”A nurse does not only seek to alleviate physical pain or render physical care  
– she ministers to the whole person.   

The existence of suffering, whether physical, mental or spiritual is the proper concern of 
the nurse.”  

 
Joyce Travelbee (1926-1973) 

 

TACK 

Tack till avdelningspersonalen för ovärderlig hjälp med att dela ut enkäterna trots den 
höga arbetsbelastningen.  

Tack till vår handledare Anders Jonsson för all hjälp längs vägen. 
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Bilaga 2: WHO Checklista 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  

 
Checklisteansvarig får muntlig 
bekräftelse  
 
   Vilket ingrepp har 
utförts  

 
   Att antal instrument 
och nålar stämmer 

 
 
 Huvudpunkter för det 

initiala postoperativa 
omhändertagandet: 

 
   Postoperativ 
vård 

   
UVA/THIVA 

   
Vårdavdelning 

   
Dagvård / hemgång 
 

 
   Är pacemaker 
kopplat. Vilka kablar 

 

Interventionist 
bekräftar muntligt 
 

   Patient ID 
   Plats för 
incision 
   Planerad 
operation 
   Förväntade 
händelser 

 
 
Interventionist/sjukskötersk
a 
 

   TEE-fynd / 
EKO-fynd   
   Positiva fynd 
(blodsmitta mm) 

  
Interventionssjuksköterska 
 

   Utrustning 
kontrollerad 

 
 

 
Patienten har bekräftat: 

Identitet 
Intervention 
 
 

Säkerhetskontroll utförd: 
   
Känd allergi?                 Nej   
 Ja 
 
Graviditet?                    Nej   
 Ja 
  
 
 
Antikoagulation           
  Nej     Ja 
 
Blodgrupp / bastest    
  Nej     Ja 
 
Blod / kontaktsmitta   
  Nej     Ja 
 
Koagulationsprover 
kontrollerade 
                                     
  Nej    Ja 

Checklista för säkerhet vid 
Kardiologlab 

Checklisteansvarig: Omvårdnadsansvarig BMA/SSK 
 

 Före inledning av  ?  >>>>     Före intervention >>>      Innan operatör lämnar salen  

Förberedelse 1 TimeOut 2 Avslutning 3 

Referensmaterial:WHO surgical safety checklist 1st  edition 2008. Reviderad av Kardiologlab, Omr. 6 
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Bilaga 3: Värdegrund för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
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Bilaga 4: KUPP-enkäten 
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Bilaga 5: KUPP-enkätresultat 
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Bilaga 6: Tillståndsansökan 
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Bilaga 7: Skriftlig information till studiedeltagaren 
 

 
 
 

 


