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Sammanfattning    
 
Många patienter kan uppleva motgång då de drabbas av postoperativ sårinfektion. Att 
genomgå ett operativt ingrepp och dessutom få en postoperativ sårinfektion innebär risk 
för lidande för patienterna. Upplevelserna av postoperativ sårinfektion påverkar också 
anhöriga och även livet i stort. Det allt högre trycket på sjukvården med korta vårdtider 
kan skapa frustration och otrygghet hos patienterna. Konsekvensen kan då bli att 
patienterna känner sig utlämnade och övergivna av vården.  
 
Tidigare forskning uttalar ett behov av fler studier om patienters upplevelser av att 
drabbas av postoperativ sårinfektion. Studiens syfte är att beskriva patienters 
upplevelser av att drabbas av postoperativ sårinfektion. En intervjustudie med åtta 
patienter genomfördes och analyserades med kvalitativ induktiv innehållsanalys. 
Resultatet presenterar patientupplevelser via temat: Vill att själsliga lidandet bemöts och 
kategorierna: Att få kännedom om postoperativ sårinfektion, Att uppleva 
livsinskränkning, Att skuldbelägga sig själv, Att anhöriga lämnas utanför, Att vården 
upplevs otillräcklig och Att uppleva trygghet. 
 
I resultatet ses en genomgående röd tråd som tolkas som själsligt lidande hos 
patienterna. Genom att uppmana vårdpersonalen att ha mod att våga möta själsligt 
lidande kan de bättre stödja dessa patienter. Välbefinnandet och tilliten kan därigenom 
förbättras. Upplevelser hos patienterna när de får kännedom om den postoperativa 
sårinfektionen befäster behovet av ökad tillit till vården. Den postoperativa 
sårinfektionen kan leda till livsinskränkningar och att patienterna skuldbelägger sig 
själva. Genom att ha mod att möta anhöriga och bemöta den anhörigpåverkan som 
patienterna upplever så stödjer vårdpersonalen dessa patienter. I resultatet speglas 
patienternas upplevelser av vårdens otilllräcklighet men också upplevelser av trygghet 
genom goda personalmöten och god information. 
 
Nyckelord: intervju, patient, postoperativ sårinfektion, själsligt lidande 
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INLEDNING  
Patienterna med kirurgiska sår, det vill säga operationssår påträffas i hela vårdkedjan, 
såväl på operationsavdelning som på vårdcentral. Ibland kan patienterna behöva komma  
tillbaka till sjukhus då de är i behov av operativ åtgärd på grund av den postoperativa 
sårinfektionen. Till vårdcentralen kommer de för att få hjälp med sårvård vid den 
postoperativa sårinfektionen. Det finns värde av att belysa patienternas upplevelser av 
att drabbas av postoperativ sårinfektion för att bättre kunna möta dem och deras 
upplevelser. 
 
Patienterna kan påverkas av den allt kortare tiden på sjukhus efter operation. Detta 
ställer höga krav på vårdpersonalen, på patientinformationen och på vården som ges 
före och efter operation. Brister i detta kan leda till att patienterna upplever sig 
utlämnade, får minskad tillit till vården och ökat lidande. 
 
Valet att utföra en studie av patientupplevelser när det gäller postoperativa 
sårinfektioner började med försök att hitta en gemensam nämnare för oss som 
operationssköterska och distriktssköterska. Vi förstod ganska snart att detta är ett 
eftersatt område. Därför handlar denna studie om patienters upplevelser genom hela 
vårdkedjan. 
 
BAKGRUND 

Postoperativ sårinfektion 
Enligt WHO (2002) definieras postoperativ sårinfektion som ”any purulent discharge, 
abscess or cellulitis at the surgical site during the month after the operation”. 
Center for Disease Control and Prevention (1999) anger tre grader av postoperativ 
sårinfektion: ytlig sårinfektion som involverar huden och direkt underliggande vävnad, 
djup sårinfektion som involverar mjukdelar och fascia samt en tredje kategori som 
involverar organutrymmen. Owens & Stoessel (2008, s. 1) skriver att postoperativ 
sårinfektion är en infektion som uppkommer upp till 30 dagar efter kirurgi, eller upp till 
ett år efter implantatkirurgi, och som påverkar incisionen eller djupare vävnad i 
operationssåret. 
 
Enligt RiksSår Socialstyrelsen (2015) nationellt kvalitetsregister för svårläkta sår som 
startade 2009 är komplikation efter kirurgiskt ingrepp att betrakta som svårläkt sår och 
som vårdskada. Svårläkta sår innefattar också ben- och trycksår, diabetesfotsår, 
sårskador, tumörer samt reumatiska sår. Hög ålder är den viktigaste riskfaktorn. 
Majoriteten av patienterna har nedsatt livskvalitet med smärta, sömnsvårigheter och oro. 
Merparten av patienterna med svårläkta sår behandlas inom primärvården. Enligt 
Källman & Andersson (2002, s. 12) så har få studier gjorts med syfte att belysa hur ett 
svårläkt sår påverkar patientens liv i stort. 
 
En vårdskada är enligt patientsäkerhetslagen när en patient drabbas av lidande, 
kroppslig eller psykisk skada, sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om 
adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården 
(Socialstyrelsen, 2015). Bland vårdskador är vårdrelaterade infektioner den vanligaste 
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skadan. För patienten innebär det bekymmer och lidande att få en infektion. Det leder 
till ökad mortalitet, förlängda vårdtider, ökat antal återinläggninar och ökade kostnader. 
Postoperativa sårinfektioner är kostsammast av de vårdrelaterade infektionerna (SKL, 
2015). Vårdrelaterad infektion (VRI) definieras som varje infektionstillstånd som 
drabbar patienter till följd av sjukhusvistelse eller behandling i övrig vård och omsorg. 
De vanligaste typerna av vårdrelaterade infektioner är postoperativ sårinfektion, 
urinvägsinfektion och lunginflammation (SKL, 2015). 
 
SKL bedrev mellan 2008 och 2014 en satsning för att minska vårdskadorna, en satsning 
för att öka patientsäkerheten. Nedan beskrivs fyra viktiga åtgärder för att minska risken 
för postoperativ sårinfektion (SKL, 2011). 
 

• Använda korrekt antibiotikaprofylax 
• Följa rutiner för preoperativ huddesinfektion och eventuell håravkortning 
• Uppmana till rökstopp innan operation 
• Registrera postoperativa sårkomplikation 

 
Att desinfektera kroppen på rätt sätt före operation är en av de viktigaste åtgärderna. Det 
finns nu ytterligare evidens för att rökstopp i samband med operation minskar antalet 
postoperativa vårdskador, bland annat sårinfektioner. Tillämpande av basala 
hygienrutiner av all vårdpersonal i alla vård- och undersökningssituationer är den 
enskilt viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning och VRI (SKL, 2015). VRI är 
ett av de största hoten mot patientsäkerheten. Trots nationellt fokus minskar inte 
förekomsten som önskat. VRI i Västra Götaland låg på ca 10 % vid 
punktprevalensmätning våren 2014, i Sverige totalt låg det på ca 9 % vid samma tid. De 
fyra sista åren har det legat stabilt kring 9% nationellt. Mätningen utförs inom somatisk 
slutenvård under en dag vår och höst (SKL, 2015). 
 
Förekomst av postoperativ sårinfektion varierar beroende på typ av kirurgi, oftare 
förekommande efter tarmkirurgi och mer sällan förekommande efter total höftplastik 
och knäplastik. De flesta, 50 % eller mer, av postoperativa sårinfektioner uppkommer 
efter att patienten skrivits ut från sjukhuset och är därför inte tillgängliga för de flesta 
kontrollprogram angående sårinfektioner på sjukhusen (Erichsen Andersson, Bergh, 
Karlsson & Nilsson 2010, s. 711). 
 
Att drabbas av sårinfektion är en belastning oavsett om den uppkommit efter en 
operation eller på annat sätt. Infektion i sårområdet efter kirurgiskt ingrepp är en av de 
vanligaste typerna av VRI. Såret bör ses i ett sammanhang: individ – sår – omgivning. 
Det är betydelsefullt att ge patienterna grundläggande kunskap, information om 
sårbehandling och även om faktorer som påverkar sårläkning. Målet för sårbehandling 
är att möjliggöra läkning, minska lidande och underlätta det dagliga livet. Genomförd 
sårbehandling skall dokumenteras och rapporteras när patienterna byter vårdgivare 
(Vårdhandboken, 2013). Järhult (2013, s. 59) beskriver att sårläkning är en komplex 
process och påverkas av en mängd faktorer som kan hämma sårläkningen. Dessa 
faktorer delas in i allmänna och lokala läkningshämmande faktorer. Faktorer som 
påverkar patienternas sårläkning kan exempelvis vara riskfaktorer patienterna har, olika 
sjukdomstillstånd, metabola processer, hormonella faktorer, ödem, ålder samt sårets 
lokalisation. Järhult (2013, s. 122) påtalar att infektioner är ett vanligt bekymmer på alla 
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opererande enheter. Vanligen ger sårinfektioner sig tillkänna som feber, svullnad, 
rodnad och ömhet kring såret 3-7 dagar postoperativt.     
 
Att drabbas av postoperativ sårinfektion 
I en artikel av Tanner, Padley, Davey, Murphy & Brown (2012, s. 164) belyser 
författarna att trots omfattande litteratursökning fann de endast en artikel som behandlar 
patienters upplevelser av att drabbas av postoperativ sårinfektion. Erichsen Andersson, 
Bergh, Karlsson & Nilsson (2010, s. 711) påtalar att bara några få studier belyst 
livskvalitet i relation till att drabbas av postoperativ sårinfektion. De påtalar att mer 
detaljerad kunskap inom detta område kan leda till en bättre förståelse av denna 
patientgrupp.  
 
I studien av Erichsen et al. (2010, ss. 715-716) som gjorts i Göteborg, framkommer att 
patienterna som fått en djup postoperativ sårinfektion lider av smärta, isolering och 
otrygghet. Att drabbas av en postoperativ sårinfektion tillfogade patienterna ett lidande 
och ändrade den fysiska, emotionella, sociala och ekonomiska aspekten av livet på ett 
mycket negativt sätt. Patienterna upplevde också att det var svårt att få en diagnos och 
få rätt behandling. De blev inte tagna på allvar när de sökt hjälp, såsom när de sökt till 
akuten. De blev hänvisade till annan vårdinrättning och blev ombedda att återkomma 
om utebliven förbättring. Erichsen et al. (2010, s. 716) menar att vårdpersonal måste 
fokusera på strategier som gör att det kan ställas tidig diagnos och ge rätt behandling vid 
postoperativ sårinfektion. Det är ett oacceptabelt patientlidande relaterat till infektionen, 
medicinska behandlingen och den bristfälliga relationen mellan patient och 
vårdpersonal, som är i behov av att planeras genom individuell vård.  
 
Tanner, Padley, Davey, Murphy & Brown (2013, ss. 41-45) påtalar att kvalitativa 
studier med patientupplevelser inte använts inom fältet att förebygga postoperativ 
sårinfektion. Studien visar på låg medvetenhet om postoperativ sårinfektion hos 
patienterna. Den visar också på att före operation var patienterna inte oroliga över att få 
en postoperativ sårinfektion. Patienterna var dåligt informerade, de kände inte till och 
kunde inte identifiera symtomen när de hade utvecklat en postoperativ sårinfektion. 
Personalen bagatelliserade förekomsten av postoperativ sårinfektion, flera av 
patienterna trodde att det var deras eget fel att de drabbats av postoperativ sårinfektion. 
 
I Journal of Hospital Infection (2013) skrevs det ett brev från The Healthcare Infection 
Society till Tanner et.al angående ovanstående artikel. En patientenkätundersökning 
hade gjorts med anledning av  artikeln. Denna undersökning ger Tanner et.al stöd i sin 
forskning angående låg medvetenhet hos patienterna om postoperativ sårinfektion.  
Enkätundersökningen från ovanstående myndighet avslöjade informationsbrist 
angående postoperativ sårinfektion. De såg att medvetenheten angående dessa 
infektioner måste höjas och att individuella riskfaktorer måste belysas för patienterna. 
Detta för att förebygga postoperativ sårinfektion. 
 
Smärtupplevelse relaterat till en postoperativ sårinfektion blir ofta central för 
patienterna. Detta visar Tanner et al. (2012, ss. 164-168) i sina kvalitativa 
patientintervjuer, där svår fysisk smärta men även psykologiska effekter för patienterna 
och de anhöriga framkommer. Vid en postoperativ sårinfektion påverkas även 
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relationerna till andra människor. Tanner et al. (2012, s.166) beskriver effekter på 
familjen vid postoperativ sårinfektion som ändrade familjeförhållanden där familjen får 
bära en tyngre börda. Tanner et al. (2012, s. 164) belyser vidare patienternas upplevelser 
av att drabbas av postoperativ sårinfektion. Studien avslöjar att flera av patienterna hade 
upplevelser som beskrivs som yttersta förtvivlan och önskan om att få dö relaterat till 
den långdragna postoperativa sårinfektionen. Läckage, lukt och smärta från såret bidrog 
till dessa upplevelser som pågick  i veckor och månader efter utskrivning från sjukhuset. 
 
Det framkommer att i kvantitativa studier riskerar patienternas upplevelser att reduceras 
till en poängskala som mäter exempelvis smärta eller rörlighet. Det är viktigt att 
vårdpersonalen ser till hela människan, som distriktssköterskan i det kontinuerliga mötet 
med patienterna vid såromläggning men även operationspersonalen som har korta 
möten med patienterna (Tanner et al. 2012, ss. 164-168). 
 
I enlighet med andra forskare belyser Brown, Tanner & Padley (2014, s.1171) i sin 
samhällsvetenskapliga artikel att upplevelser av postoperativ sårinfektion i förhållande 
till sin vanlighet har rönt väldigt lite uppmärksamhet. Ovanstående författare visar i sin 
studie att patienterna och anhöriga utöver den postoperativa sårinfektionen i sig bär på 
ytterligare bördor, längre sjukhusvistelser, uppföljande behandlingar och smärtor. Trots 
detta lastar de intervjuade patienterna i väldigt liten grad vården och vårdpersonalen 
utan de såg mer till slumpen, bakterier och sina egna tillkortakommanden vad gällde 
sårvården. Brown et al. (2014 s.1182) beskriver att patienterna visade tacksamhet och 
väldigt lite missnöje riktades mot vården och dess personal. 
 
Resultatet från ovanstående artikel av Brown et al. (2014, s.1182) står  i kontrast till 
Andersson, Lindholm & Fossum (2011, s. 50) där de intervjuade patienterna som hade 
drabbats av MRSA infektion visade på ilska och känslor av kränkning samt en tendens 
att lasta sjukvårdspersonalen. De två ovanstående artiklarna visar på olika resultat och 
belyser skillnaden i upplevelsen av att få en MRSA infektion kontra en icke MRSA 
infektion. Patienterna med MRSA infektion lastar i högre utsträckning vården, jämfört 
med övriga som mer ser till slumpen, andra bakterier och egen skuldbeläggning (Brown 
et al. 2014, s.1182, Andersson et al. 2011, s. 50). MRSA infektion, definitionen är 
meticillinresistenta gula stafylokocker och de har blivit ett av de största vårdhygieniska 
problemen runt om i världen (Folkhälsomyndigheten 2014). 

Efter utskrivning           
I en nyligen publicerad kvalitativ studie av Sanger, Hartzler, Han, Armstrong, Stewart, 
Lordon, Lober &  Ewans (2014, ss. 1-14) har författarna konstaterat att det finns brister 
i vården efter utskrivning av patienterna. I studien visar de på brister i informationen till 
patienterna vid utskrivningen, omhändertagandet av operationssåret och vid 
upptäckandet av postoperativ sårinfektion. Patienterna upplevde att de inte kunde ta 
emot informationen eftersom de hade smärtor, var förvirrade av smärtlindring och 
dessutom fick en stor mängd information att ta in. Detta upplevde många som 
ångestladdat. De beskriver också känslor av obehag inför sårvården. Många av 
patienterna var på grund av de ofta korta vårdtiderna inte förmögna att ta hand om sig 
själva och då än mindre i stånd att reflektera över operationssårets utveckling. Sanger et 
al. (2014, s. 8) påvisar vidare i sin studie att patienterna kände oro för sitt operationssår 
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då de inte lyckades nå en vårdgivare som var bekant med deras fall. De upplevde det 
även frustrerande att inte veta vem de skulle kontakta, speciellt efter kontorstid. 
 
I en studie gjord i Finland framkom att målet med att informera angående eftervård och 
om det dagliga livet efter operation inte motsvarade behoven av patienternas 
informationsbehov. Patienterna värderade inte heller dessa områden som så viktiga som 
att få information relaterad till deras sjukdom och dess behandling. Detta belyser 
betydelsen av vårdens roll i att kunna ge personlig, tydlig och relevant information till 
de opererade patienterna (Suhonen, Nenonen, Laukka & Välimäki, 2005, s. 1167). 
 
Postoperativt tillfrisknande är en energikrävande process, att återgå till normala 
förhållanden och till en helhet igen påverkas av att kunna återta kontrollen av fysiska, 
psykologiska och sociala funktioner (Allvin, Berg, Idvall & Nilsson 2007, s. 552). 
Deras studie handlar om att få förståelse för patienternas upplevelser som kan gagna 
postoperativt tillfrisknande. Om det tillkommer en postoperativ sårinfektion kan det än 
mer upplevas energikrävande. Det är svårare att återta kontrollen för att kunna uppleva 
en helhet igen. Postoperativ sårinfektion innebär lidande för patienterna och kräver 
ökade resurser från vården.  
 
En postoperativ sårinfektion påverkar patienternas liv och även anhörigas tillvaro. 
Patienterna beskriver hur detta tar över livet, långt efter hemskrivning. Patienterna som 
drabbas av postoperativ sårinfektion känner sig ofta rädda och osäkra på vart de ska 
vända sig då de börjar få symptom. Flera  av patienterna hade en önskan om en 
telefonhjälplinje att använda sig av vid symptom på en postoperativ sårinfektion 
(Tanner et al. 2012, ss. 165-166). Sanger et al. (2014, ss. 1-14) beskriver hur de 
utvecklat en sårapplikation för smartphones och läsplattor i USA. Detta för att via 
applikationen bättre kunna följa sårets utveckling. Patienterna kan på detta sätt få 
sårövervakning i hemmet och kommunicera med vården angående oro för sina 
operationssår. De kan via applikationen skicka foton på såret för att få sårets 
förändringar bedömda. Det som författarna påvisat kan påverka livskvalitén för 
patienterna. Det har nu med applikationens hjälp startats en möjlighet att överbrygga 
klyftan i vården mellan hemmet och sjukhuset.   
 

Vårdvetenskapligt perspektiv 
Vårdvetenskaplig definition av hälsa är att hälsa är vårdandets mål. Vårdvetenskapens 
uppgift kan ses som att inge kunskap för att på så sätt möjliggöra hälsobefrämjande  
vård. Välbefinnande är en del i att uppleva hälsa, där man mår bra och är i stånd till att 
genomföra sina livsprojekt. Livskraft, livslust och livsmod är faktorer som påverkar 
hälsan. Genom att förhålla sig till de omständigheter som är, kan upplevelsen av 
välbefinnande och att ”vara i stånd till” stärkas, varmed upplevelsen av hälsa blir 
starkare (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 101-102). Dahlberg (2014, s. 28) skriver  att 
vara ”biologiskt frisk” är inte nog för att en människa ska uppleva sig vara i hälsa och 
”må bra”. Närvaro av sjukdom utesluter inte upplevelse av hälsa men personen måste 
kunna förhålla sig till sin sjukdom för att ”vara i stånd till” skall råda. Uppnår hälsa gör 
inte de patienterna som enligt Sanger et al. (2014, ss. 1-14) upplever ångest och oro då 
de efter hemgång inte vet hur de ska kontakta vården och vid kontakten inte heller får 
träffa vårdgivaren. 
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Då en människa drabbas av postoperativ sårinfektion kommer hennes kropp att 
påverkas och förutsättningarna för att leva sitt liv förändras. Vi människor har tillgång 
till livet genom kroppen och så länge vi lever så gör vi det i och genom våra kroppar 
(Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg 2003, ss. 41-42). Detta förklaras 
av ovanstående författare som att kroppen aldrig kan lämnas utanför utan erfars konstant 
och är det medium genom vilket vi når resten av världen. Wiklund (2003, ss. 47- 49) 
skriver om att genom kroppen förhåller sig vi människor oss till omvärlden och 
upplever då både oss själva och världen. Våra sinnen ger oss en bild av oss själva och 
omvärlden. Skadas kroppen så förändras vår  upplevelse av oss själva och vår tillgång 
till världen. 
 
Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är kroppen mer än vår fysiska gestalt. Det innebär 
att vården bör möta människan utifrån ett större sammanhang och inte bara se till 
skadan. Vårdvetenskapen beskriver  människan som kropp, själ och ande och detta är ett 
uttryck för människans komplexitet (Wiklund, 2003, ss. 47- 49).  
 
PROBLEMFORMULERING 
Tidigare forskning visar att mycket finns studerat om sår, som trycksår, bensår, 
diabetessår och postoperativa sårinfektioner. Men minimalt studerat om upplevelser av 
att drabbas av postoperativ sårinfektion. Att det finns lite forskning inom detta område 
gör att patientupplevelser i samband med postoperativ sårinfektion kan bli förbisedda. 
Forskning som finns har ofta varit inriktad mot förebyggande åtgärder, det vill säga hur 
vården kan förhindra att dessa sårinfektioner uppstår. Det finns en mängd studier som 
beskriver hur postoperativ sårinfektion kan förebyggas och om kostnader och 
uppföljningskontroller. Dessa studier är genomgående kvantitativa.  
 
Många patienter kan uppleva motgång då de drabbas av postoperativ sårinfektion. Att 
genomgå ett operativt ingrepp och dessutom få en postoperativ sårinfektion innebär risk 
för lidande för patienterna. Upplevelserna av postoperativ sårinfektion kan påverka 
anhöriga och även livet i stort. Det allt högre trycket på sjukvården med korta vårdtider 
kan skapa känslor av frustration och otrygghet hos patienterna. Konsekvensen kan då bli 
att patienterna upplever minskat välbefinnade och mindre tillit till vården. Författarna 
till föreliggande studie anser att det behövs mer kunskap om patienternas upplevelser 
för att bättre kunna ge stöd och därigenom öka trygghetskänslan. 
 
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva patienters upplevelser av att drabbas av postoperativ sårinfektion. 
 
METOD 

Ansats 
Då syftet varit att belysa patienters upplevelser av att drabbas av postoperativ 
sårinfektion var kvalitativ metod mest lämplig. Malterud (2014, s. 13) skriver att 
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metoden lämpar sig för att få fram resultat som inte handlar om den mätbara kunskapen 
men som ger möjligheter till ny förståelse och insikt. Studien genomfördes med 
intervjuer där upplevelsen av att postoperativt drabbats av sårinfektion studerades.  
Enligt Dahlberg (2014, s. 87) kan intervjuer riktas mot just den företeelse som är i 
fokus. Vi har studerat företeelsen hur det upplevs av patienterna att leva med 
postoperativ sårinfektion utifrån intervjustudie med kvalitativ ansats. Utifrån denna 
ansats kunde vi få del av patienternas upplevelser och på så sätt få ny förståelse för 
fenomenet. I en intervjustudie framkommer patienternas olika upplevelser som de 
uttrycker dem med egna ord (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 15). Induktiv ansats valdes 
enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2012, s. 188) som lämpar sig väl när man vill 
göra en förutsättningslös analys baserad på patienternas berättelser om sina upplevelser. 
Induktiv ansats lämpar sig väl till studier där studier om fenomenet är fragmenterat eller 
saknas (Elo & Kyngäs, 2007, s. 107). 
 
Urval 
Vårdcentralschefer på 17 vårdcentraler tillfrågades för att hitta patienterna för 
deltagande i studien (Bilaga 1). Efter samtycke från vårdcentralschefer på sex 
vårdcentraler belägna i mindre samhällen samt i en mellanstor stad tillfrågades åtta 
patienter. Alla tillfrågade ville medverka i studien. 
 
För att säkerställa ett resultats trovärdighet och för överförbarhet till befolkningen i stort 
är det önskvärt med ett representativt urval där patienterna har erfarit det fenomen som 
skall studeras (Polit & Tatano Beck, 2012, s. 515). Studien består av åtta intervjuade 
patienter, fem män och tre kvinnor i åldrarna 26 – 74 år. Sju av patienterna intervjuades 
tillsammans av författarna till studien, en patient intervjuades utav en av författarna. 
Fem av patienterna hade avslutat behandlingen för postoperativ sårinfektion för som 
längst tre månader sedan, tre av patienterna hade pågående behandling. Två av 
patienterna har långdragna djupa postoperativa sårinfektioner som pågått under flera år, 
de andra patienterna hade mer kortvariga ytliga postoperativa sårinfektioner.  
 

Datainsamling 
Patienterna informerades om studien genom ett informationsbrev (Bilaga 2) via 
vårdcentralerna, därefter kontaktades de telefonledes av någon av författarna. 
Patienterna fick välja plats för intervjun. Rum valdes utifrån att minimera störande 
moment. Muntlig information gavs även vid intervjutillfället och samtyckeformuläret 
signerades. 
 
Intervjuerna utfördes i patienternas hem, på vårdcentral samt på Högskolans bibliotek 
med patienter som hade pågående behandling eller avslutat behandling för postoperativ 
sårinfektion. Intervjuerna inleddes med en öppningsfråga som var; ”Är din 
postoperativa sårinfektionen pågående eller avslutad?” Sedan ställdes en 
inledningsfråga; ”Berätta om din upplevelse av postoperativ sårinfektion?” Utifrån 
patienternas svar utformades följdfrågor som t.ex. ”Berätta mer...”, ”Kan du 
utveckla...”. Genom detta eftersträvades att komma djupare i datainsamlingen.  
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Det genomfördes först en gemensam pilotintervju som godkändes av handledaren och 
som är inkluderad i studien. Författarna genomförde sju av åtta intervjuer tillsammans. 
En intervju genomfördes av en av författarna då det fanns en vårdar-patient relation. 
Intervjuerna spelades in och transkriberades därefter ordagrant. Intervjuerna tog vardera 
mellan 30 och 90 minuter.  
 

Dataanalys 
 
Kvalitativ induktiv innehållsanalys användes för att beskriva variationer på skillnader 
och likheter i textens innehåll. Likheterna och skillnaderna uttrycks i kategorier och 
tema på olika tolkningsnivåer. Latenta budskap handlar om det som är underliggande, 
sägs mellan raderna i texten och uttrycks då på en tolkande nivå som tema. Analysenhet, 
meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, kategori och tema används som centrala 
begrepp i dataanalysen (Lundman et al. 2012, ss. 189-190). 
 
Analysen började med att de ordagrant transkriberade texterna lästes enskilt av 
författarna flera gånger för att få känsla för materialet. Meningsenheter som svarade mot 
syftet markerades i texten av författarna var för sig. Texten lästes igen, nu tillsammans 
av båda författarna, diskuterades tills konsensus nåddes. Analysen fortsatte nu 
tillsammans av författarna. Meningsenheterna kondenserades, för att göra texten mer 
lätthanterlig. Därefter försågs den kondenserade texten med koder, abstraherade texten 
och lyfte den till en högre logisk nivå. Genom koderna framträdde underkategorier och 
kategorier, se tabell 1. Analysen avslutades med att formulera ett tema som enligt 
Lundman et al. (2012, s. 191) sammanbinder det underliggande budskapet i 
kategorierna, ”den röda tråden” av mening som återkommer i kategori efter kategori. 
 
Tabell 1. Exempel från analysprocessen. 
Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 
Då tänker jag 
hur det hade 
varit om jag 
hade sluppit 
detta. Hur 
mycket hade 
jag orkat då. 
Jag kan ju inte 
åka med för då 
ska hon ju ta 
hand om mig.  

Tänker hur det 
varit om jag 
sluppit detta. 
Hur mycket 
hade jag orkat. 
Kan inte åka 
med.  

Orken 
avtar. 

Orsakar 
orkeslöshet. 

Att uppleva 
livsinskränkning. 

 

Förförståelse 
Dahlberg (2014, s. 69-74) skriver att vi behöver träna oss på att tygla den 
automatiserade förförståelsen. Förförståelsen kan annars vara ett hinder som gör att 
forskaren missar kunskap, inte förstår, inte heller tar emot viktiga intryck genom att  
bestämma för fort vad det hela handlar om. Förförståelsen är även viktig då den ger en 
säkerhet genom självupplevda erfarenheter. 
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Dahlberg (2008, s. 202) ger exempel på bra frågor för forskaren att ställa sig före en 
intervjustudie. Detta för att allt för vaga grepp om själva fenomenet kan göra att 
intervjun kommer att behandla allt annat utom själva fenomenet. Forskaren måste också 
ha ett bra grepp om sin förförståelse av fenomenet och då kan dessa självkritiska frågor 
vara till hjälp.  
 
What has been my experience of this phenomenon?  
What do I know or do I not know about it? 
What is that I want to know?  
How is my way of understanding?  
Am I to quick in making desicions about what I see?  
Do I see nuances or the broad outlines?  
Is it hard for me to be surprised?  
 
Dessa frågor har varit till god hjälp för reflektion och vid medvetandegörandet av  
förförståelsens betydelse. Under arbetets gång har författarna regelbundet diskuterat sin 
förförståelse. Syftet med detta har varit att medvetandegöra förförståelsen. Författarna 
har var för sig lång erfarenhet inom vården. Båda har mött och behandlat patienter med 
postoperativ sårinfektion. 
 

Forskningsetiska överväganden 
Studien följer de forskningsetiska kraven, som att patienterna i studien skall vara 
välinformerade om studien, försäkrade om alternativet att avstå, att de när som helst 
hade rätt att avsluta sitt deltagande (Dahlberg 2014, s. 25). Informationsbrev och 
förfrågan har också skickats till berörda verksamhetschefer på vårdcentralerna där 
studiens syfte var beskrivet.  
 
Enligt Vetenskapsrådet (2011) skall patienterna skyddas från skada och kränkning. Det 
behövs ingen prövning till forskningsetisk nämnd då studien är ett examensarbete på 
avancerad nivå. Intervjuerna kodades och för att ge största möjliga konfidentialitet har 
det bara varit författarna som haft tillgång till materialet. Det har endast använts för 
denna studie.  
 
Vetenskapsrådet (2011) har formulerat fyra allmänna huvudkrav när det gäller 
forskningsetik, vilka följs i denna studie. 
 

• Informationskravet, informera de berörda om studiens syfte. 
• Samtyckekravet, deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 
• Konfidentialitetskravet, alla som ingått i studien ges största möjliga 

konfidentialitet. Personuppgifter har förvarats så att obehöriga inte kunnat ta del 
av dem. 

• Nyttjandekravet, insamlade uppgifter om de enskilda patienterna får endast 
användas för forskningsändamål. 
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RESULTAT 
Studiens resultat redovisas utifrån 16 underkategorier, sex kategorier samt studiens tema 
som svarar mot studiens syfte, att beskriva patienters upplevelser av att drabbas av 
postoperativ sårinfektion. En sammanfattning av resultatet visas i tabell 2. 
 
Tabell 2. Sammanfattning av resultatet. 
Underkategori Kategori Tema 
Postoperativ sårinfektion 
upptäcks 
 
Postoperativ sårinfektion –
ett sekundärt problem 
 
Besvikelse över att smittas 
på sjukhus 
 
Bristande vårdhygien 

Att få kännedom om 
postoperativ sårinfektion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vill att själsliga lidandet 
bemöts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tidskrävande vård 
 
Orsakar orkeslöshet 
 
Social gemenskap 
försvåras 
 
Upplevelser av 
felbedömning 
 
Rädsla för infektionens 
konsekvenser 

Att uppleva 
livsinskränkning 

Sårinfektionen är 
självförvållad 
 
Otillräcklig förberedelse 
innan operation 

Att skuldbelägga sig själv 

 Att anhöriga lämnas 
utanför 

Brist på omhändertagande 
 
Brister i kommunikation 
och information 
 
Tvivel på vården 

Att vården upplevs 
otillräcklig 

God information 
 
Goda personalmöten 

Att uppleva trygghet 
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Att få kännedom om postoperativ sårinfektion 
Då patienterna får kännedom om den postoperativa sårinfektionen beskriver de olika 
upplevelser. Patienterna relaterar till sin sjukdomshistoria, tidigare upplevelser och 
erfarenheter. Några beskriver känslor av acceptans eller resignation vilket härleds till  
komplexa livssituationer med kronisk sjukdom och socialt krävande situation. Flera av 
patienterna upplever frustration som uttrycks i känslouttryck såsom sorg och besvikelse 
då de förvärvat sin postoperativa sårinfektion inom vården. Upplevelser av oro, rädsla 
och ilska beskrivs också av flera patienter när postoperativa sårinfektionen upptäcks. 
 
Samtliga patienter har funderat över hur förberedelserna inför operationen kan ha spelat 
in för den postoperativa sårinfektionens uppkomst. De har tänkt på att de inte använt 
något specialmedel utan bara duschat i vanlig tvål. Några av patienterna uttrycker 
förvåning över att de inte fått någon information om att använda något specialmedel och 
har i efterhand själva tänkt att det nog hade varit bra. Några av patienterna kopplar sin 
postoperativa sårinfektion till bristande vårdhygien såsom bristande handhygien och 
dålig städning. Detta leder till minskad tillit till vården.   
 
I denna kategori ingår de fyra underkategorierna: Postoperativ sårinfektion upptäcks, 
Postoperativ sårinfektion – ett sekundärt problem, Besvikelse över att smittas på 
sjukhus och Bristande vårdhygien. 
 

Postoperativ sårinfektion upptäcks  
Patienternas känslouttryck när den postoperativa sårinfektion upptäcks skiljer sig åt. 
Deras upplevelser tar sig uttryck som oro, ilska och med tankar som ”varför skulle detta 
hända.” En av patienterna beskriver det som ”toppen på isberget att det skulle bli en 
infektion också”. 
 
”...när jag förstod att det var något annat blev jag mest förbannad, ilska kände jag.” 
 

Postoperativ sårinfektion –ett sekundärt problem  
Några av patienterna ger uttryck för resignation när de drabbades av postoperativ 
sårinfektion. En av patienterna beskriver att på grund av den kroniska sjukdomen så får 
den postoperativa sårinfektionen underordnad betydelse. Några av patienterna ger 
uttryck för en mer accepterande hållning då de var medvetna om att det kunde bli 
sårkomplikation efter en operation och de dessutom har en komplex social situation som 
gör att den postoperativa sårinfektionen får underordnad betydelse.  
 
”Vart så mycket skit, reagerade inte. Jag har så mycket andra problem. Jag har inte fått 
ta mina mediciner... Jag har ju sån värk överallt i kroppen. 
 
Besvikelse över att smittas på sjukhus  
Känslor av sorg och besvikelse uppkommer hos de patienterna som förvärvat MRSA-
infektion inom vården. Dessa patienter upplever dessutom ett långt lidande kopplat till 
infektionen. Denna typ av smitta väcker vrede hos patienterna. 
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”Ledsen och rädd för de svåra bakterierna från lasarettet.” 
 
”Arg när jag tänker på att fått smitta på sjukhuset.” 
 

Bristande vårdhygien  
Många av patienterna känner oro angående bristande vårdhygien. Upplevelser av att 
städning och handhygien var bristfälliga och därigenom var bidragande orsaker till den 
postoperativa sårinfektionen patienterna hade förvärvat. Några av patienterna beskriver 
oro för nya bakterier då de observerat att vårdpersonalen slarvat med handhygienen.  
 
”...när de kallar in mig på rummet så har vissa inte hämtat färdigt materialet...har 
handskar på och gick till förrådet och hämta och kommer tillbaka med samma 
handskar... det kan komma bakterier också ... de sprang fram och tillbaka med 
handskar.” 
 

Att uppleva livsinskränkning  
Kategorin beskriver att patienterna upplever att en postoperativ sårinfektion leder  till 
olika förluster i det dagliga livet som tar sig uttryck i sorg men även i känslor som  
rädsla och oro. Smärta utgör bara en liten del i patienternas upplevelser av postoperativ 
sårinfektion i föreliggande studie. Endast en patient beskriver smärta vid ett tillfälle, 
detta relaterat till sårrevision. Därför får smärta inget större utrymme i resultatet i denna 
studie.  
 
I denna kategori ingår de fem underkategorierna: Tidskrävande vård, Orsakar 
orkeslöshet, Social gemenskap försvåras, Upplevelser av felbedömning samt Rädsla för 
infektionens konsekvenser. 
 
Tidskrävande vård  
Några patienter beskriver hur mycket tid det går till den postoperativa  sårinfektionen. 
Tid som de önskat lägga på aktiviteter som kopplas till livskvalitet. Livskvalitet har 
olika betydelser för varje människa och tar sig uttryck på olika sätt. En patient upplevde 
det mycket trist att inte kunna vara ute i trädgården eller i skogen där han vanligtvis 
upplevde hög livskvalitet. En annan patient beskriver hur mycket tid som åtgick till den 
postoperativa sårinfektionens dagliga omläggningar, tid som han önskat lägga på barn 
och barnbarn, vilket var livskvalitet för honom. 
  
”...det var inte roligt, fick bara åka fram och tillbaka till vårdcentralen, jag hade haft 
mycket annat att syssla med på vintern och inte åka fram och tillbaka...” 
 

Orsakar orkeslöshet  
Några av patienterna uttrycker att den postoperativa sårinfektionen har stor påverkan på 
deras ork, både den fysiska och psykiska. Såret tar kraften från dem, finns ingen ork 
kvar att göra det de önskar såsom fritidsaktiviteter eller samvaro med familjen. En 
patient upplever också sömnpåverkan relaterat till den postoperativa sårinfektionen. 
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Sömnpåverkan har tagit sig uttryck i att det är svårt att somna då tankarna maler om hur 
det skall gå, ”...hur skall detta sluta?” 
 
”Jag har fått ändra mina vanor, jag tycker det var roligt och bjuda på middag, 
ingenting är roligt, egentligen. Det tar ner, ja det här såret tar kraften. Det här såret, 
det håller schack på mig så jag orkar inte, förmår inte det jag vill.” 
 
”...jag vet inte hur mycket jag orkar. Jag kan inte åka med för då skall hon ju ta hand 
om mig...en sorg, det är hämmande. Orken hindrar mig.” 
 

Social gemenskap försvåras 
Några av patienterna uttrycker frustration och sorg över att inte kunna vara delaktiga i 
social gemenskap. En viktig del av social tillhörighet omöjliggörs eller försvåras på 
grund av den postoperativa sårinfektionen. Upplevelser av att de sociala 
inskränkningarna gör livet innehållslöst och skapar frustration då du vill vara med men 
inte kan. En patient beskriver att hon inte varit med och handlat på över ett års tid, hon 
såg detta som en social förlust då hon önskade att kunna åka med och handla.   
 
”Tappat den sociala gemenskapen i föreningar och så. Jättestor sorg, det funkar inte.” 
 
”...jag blir ju väldigt ledsen...vi ska sola och bada en vecka, om nu såret läker.” 
 

Upplevelser av felbedömning 
Upplevelse hos en av patienterna är att en felbedömning av vården ligger till grund till 
att den postoperativa sårinfektionen blivit så långdragen. Upplevelse av felbedömning 
sätter djupa spår hos patienten, en känsla av att blivit felbehandlad. Till synes mindre 
misstag som att sätta på fel bandage upplevdes av en annan patient skapat orostankar 
huruvida det kan vara en orsak till den postoperativa sårinfektionen. 
 
”...gjordes en grov felbedömning, ...inte normalt att det ska ta så lång tid...tycker jag ju 
att jag blivit felbehandlad.” 
 
”...satt på fel bandage... öppnat sig längst ner, därifrån gick det in bakterier.” 
 

Rädsla för infektionens konsekvenser  
Några av patienterna ger uttryck för djupgående tankar och känslor inför vad 
infektionen kan leda till. Det är tankar som handlar om långtgående konsekvenser för 
patienterna. Tankar på hur den postoperativa sårinfektionen skall sluta följer 
patienterna. Hos några färgas tankarna av hopplöshet inför framtiden.  
 
”Orolig för att något skulle vara värre än det var. Det är väl bara att kapa och hoppas 
på att det inte sprider sig. Att behöva amputera.” 
 
”...jag blir så ledsen för att jag är så rädd att jag inte får bort den här infektionen... nu 
är det precis kört för mig...hört att det kan vara omöjligt att få bort de här 
bakterierna.” 
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Att skuldbelägga sig själv  
Kategorin relaterar till att ett flertal patienter beskriver upplevelser av skuldbeläggning. 
Dessa individuella upplevelser skapar en form av skuldbeläggelse hos den enskilda 
patienten. Patienterna söker orsaker till den postoperativa sårinfektionen hos sig själv 
men även hos vården. Upplevelser av att de gjort något fel som bidragit till  den 
postoperativa sårinfektionen återkommer hos patienterna. Även att man inte gjort exakt 
som vården anvisat är en källa till skuldbeläggelse.  
 
I denna kategori ingår de två underkategorierna: Sårinfektionen är självförvållad och 
Otillräcklig förberedelse innan operation. 
 

Sårinfektionen är självförvållad  
Patienterna beskriver tankar av att de själva är orsak till sårinfektionen. Upplevelser av 
att de på något sätt gjort fel eller att de får skylla sig själv. En patient beskriver att han 
strax före operation tog mjölk i det tillåtna kaffet. På grund av detta fick han sedan 
uppskjuten tid för operation, vilket senare ledde till tankar om att detta kunde vara en 
bidragande orsak till den postoperativa sårinfektionen. Hos några av patienterna har 
tankar av att man själv är orsak till den postoperativa sårinfektionen förföljt dem länge.  
 
"... så tänker man, är det jag som har missat någonting... tror att det är jag som gjort 
fel... undrar fortfarande om det är jag som har gjort fel...” 
 
"... upplever man inte det som ett krav att ringa sjuksköterskan utan man tar stygnen 
hemma... får väl skylla mig själv som inte gjorde exakt som det stod på pappret..." 
 

Otillräcklig förberedelse innan operation  
En av patienterna är anklagande mot sig själv, uttrycker att han själv borde förstått att 
viktnedgång är av väsentlig betydelse inför operation. Patienten upplever avsaknad av  
egenvårdsråd angående viknedgång inför operationen. I efterhand tänker patienten att 
han skulle verkligen försökt att gå ner i vikt om någon av vårdpersonalen uppmanat 
honom till det. 
 
"... mitt eget fel eftersom jag har övervikt... " 
 

Att anhöriga lämnas utanför 
Denna kategori kännetecknas av att patienternas anhöriga även påverkas av den 
postoperativa sårinfektionen. Patienterna beskriver att den postoperativa sårinfektionen 
ger stora inskränkningar i vardagen. Speciellt om patienterna har stort ansvar för 
anhöriga och den sociala situationen blir försvårad, vilket gör hela situationen mer 
sårbar. Även där den postoperativa sårinfektionen pågått under lång tid beskriver 
patienterna större påverkan på de anhörigas livssituation. Patienterna har sociala 
åtaganden som vården inte tar hänsyn till. De efterfrågar större lyhördhet för anhörigas 
oro och livssituation. Vårdpersonalen behöver se patienterna och de anhöriga och 
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försöka anpassa vården efter deras behov. Patienterna ger uttryck för en önskan om 
kvalitet i mötet med vårdpersonalen för de anhöriga, i form av samtal, där inte bara 
kvantitet i form av mätbara resultat beaktas, såsom exempelvis provsvar eller 
injektioner. Patienterna uttrycker upplevelser av att de anhöriga ibland missats totalt. 
Patienternas upplevelser  är att vårdpersonalen måste ge sig tid och visa intresse för de 
anhöriga.  
 
Anhörigas utanförskap ger hos några av patienterna upplevelse av stress. Patienterna 
uttrycker behov av att personalen inom vården ser även den anhörigas livssituation. För 
att kunna vara lyhörd och stöttande i mötet behöver vårdpersonalen våga fråga de 
anhöriga hur det är. Tala med de anhöriga om deras upplevelser, vilket också en av 
patienterna tydligt uttryckt. 
 
”Speciellt nu när det är sommar...inte badat en enda gång. ...har ett barn som inte kan 
bada själv ...hindrat för barnen. De sa vi lägger in dig och jag sa nej det går inte jag 
har ingen som tar kidsen... det var ett stressmoment för mig.” 
 
”Alltså de skiter ju i dem fullständigt... jag menar att bara någon pratat med henne 
”hur mår du i detta?” ...det är inte många som gjort. Det hade behövts någon som sagt 
”hur är det med dig då”.... ”Fler skulle gjort det.” 
 
I denna kategori ingår inga underkategorier. 
 

Att vården upplevs otillräcklig 
I kategorin att vården upplevs otillräcklig är uppgivenhet en betydande faktor. Som en 
av patienterna beskriver det ” ...begriper lika mycket själv...”, har förlorat tron på 
vården. Har minskad tillit till vården. Detta leder till ett sökande för alternativa 
behandlingsformer och strategier. En osäkerhetsfaktor kommer in i bilden hos 
patienterna då de börjar väga alternativa behandlingar mot de konventionella 
behandlingar sjukvården erbjuder. Uppgivenhetskänslan finns även när det gäller 
önskan att få vara kvar på sjukhuset eller att få vara inlagd på sjukhuset. Brist på 
möjlighet att kunna påverka detta ger en uppgivenhet hos patienterna då de anses som 
färdigbehandlade. Uppgivenheten hos patienterna lyser även igenom vad gäller att de 
flesta anser sig fått för lite information om postoperativ sårinfektion. Om de hade fått 
mer eller tydligare information angående postoperativ sårinfektion hade de kunnat 
tackla situationen på ett kanske annorlunda sätt. Bristen på kommunikation och 
information ger nu en känsla av uppgivenhet då patienterna ger uttryck för att de inte 
kan påverka, det är som det är. 
 
I denna kategori ingår de tre underkategorierna: Brist på omhändertagande, Brister i 
kommunikation/information samt Tvivel på vården. 
 

Brist på omhändertagande  
Patientupplevelser härrörande till att det upplevs tryggare på sjukhuset framkommer i 
denna underkategori. Det upplevs att man är färdigbehandlad fysiskt men inte psykiskt. 
Efterfrågas större lyhördhet för patienternas behov av ett förhållningssätt där man ser till 
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hela människan. Också större lyhördhet när det gäller att lyssna på vad patienterna 
verkligen säger efterfrågas. Som en av patienterna uttrycker det ”...gör om och gör 
rätt...”. Om vårdpersonalen hade lyssnat på patienten hade det gett ett korrekt 
omhändertagande snabbare.  
 
”Otryggt, hemskickad nästan direkt när man blivit opererad eller legat inne. Önskat bli 
inlagd på en avdelning, med den tryggheten. De sjukvårdsansvariga säger att jag är 
färdigbehandlad. Det är en stor brist... för rent mentalt är man inte färdigbehandlad. 
Det som är underskattat är just det psykologiska omhändertagandet. Den otryggheten 
är förfärligt besvärande.” 
 

Brister i kommunikation och information  
Några av patienterna uttrycker brist i kommunikation med vårdpersonal där patienterna 
beskriver en språkförbistring som grund till det hela, vid kulturella skillnader finns det 
risk för missförstånd. Tidvis upplever även några av patienterna avsaknad av 
kommunikation, så tillvida att de önskar att någon vågat fråga hur det egentligen känns. 
Detta i sin tur skapar ett dåligt förtroende för vårdpersonalen. 
 
De flesta av patienterna beskriver bristfällig information eller ingen alls angående 
postoperativ sårinfektion. Flertalet av patienterna önskar en utförligare information om 
att en postoperativ sårinfektion kan uppkomma. De flesta önskar att det sker inför 
operation men även efter som skriftlig information. En vet med sig att han fått 
information om postoperativ sårinfektion efter operationen. Detta upplevdes inte 
tillräckligt då patienten var påverkad av läkemedel och inte kunde tillgodogöra sig 
informationen.  
 
”Inte många frågat hur det egentligen känns...det är liksom inte mätbart...det skulle 
göra skillnad... 
 

Tvivel på vården  
Tvivel på vården uppstår hos flera av patienterna då den postoperativa sårinfektionen 
inte läker. De börjar då sätta sitt hopp till alternativa behandlingar. Tvivel på vården 
ligger också som grund när patienterna beskriver att det själva tar initiativ till samtal 
och ombesörjer kommunikation samt information till vårdpersonalen, då det är så 
många olika personal. En patient beskriver att hon  följer sitt sår med mobilfoto, för att 
visa personalen som ofta var olika. På detta vis upplevde hon sig tryggare angående sin 
sårvård. Patienterna efterfrågar större personalkontinuitet, mer samma vårdpersonal. 
 
”Att det inte läker, men det finns ju homeopater och andra som kanske är bra.” 
 

Att uppleva trygghet  
Hos patienterna som upplever att de fått god information angående postoperativ 
sårinfektion ses en trygghetskänsla. De uttrycker också att informationen givits vid rätt 
tillfälle och att de då har kunnat tillgodogöra sig information på ett relevant sätt, detta 
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medverkar till att de känner tillit till vården. Den goda informationen gör att patienterna 
upplever sig bättre rustade att hantera den uppkomna postoperativa sårinfektionen.  
 
Upplevelse av trygghet infinner sig då patienterna möter samma personal kontinuerligt. 
Detta uttrycker några av patienterna som att förtroende skapas mellan vårdpersonal och 
patient. Denna upplevelse finns också då patienterna upplever ett gott samarbete mellan 
olika vårdformer, exempelvis mellan vårdcentral och sjukhus. Det kan handla om att 
vårdcentralen tar direktkontakt med opererande klinik och diskuterar uppkomna 
frågeställningar. Vidare beskriver några av patienterna upplevelser av hög förnöjsamhet 
då de erfarit ett bra bemötande från vårdens sida, vilket också inger trygghet. 
 
I denna kategori ingår de två underkategorierna: God information och Goda 
personalmöten. 
 

God information  
En av patienterna upplever att det getts bra information, även fått med sig information 
att läsa hemma, fått telefonnummer att ringa om något tillstöter. Patienten har även sökt 
information själv genom att läsa på nätet. Denna information upplevdes som tillräcklig 
för patienten och gav därigenom upplevelse av trygghet. 
 
”...var bra information tycker jag...efter operation fick jag sidor som jag kunde läsa 
hemma. Sen fick jag telefonnummer det skall jag ringa i fall det är någonting som 
händer...fick komma fram direkt när jag ringde, prata med sjuksköterska....” 
 

Goda personalmöten 
I underkategorin goda personalmöten beskriver några av patienterna sina upplevelser av 
det goda mötet på såväl operation som på vårdcentral. Upplevelse av noggrannhet på 
operation ger en lugnande effekt och bidrar till minskad oro. Detta förstärks av att 
personalen på operation inger ett säkert och tryggt förhållningssätt mot patienten även 
vid det då korta mötet. Det goda mötet både på operation och vårdcentral skapar en 
känsla av att vara väl omhändertagen som inger en trygghetskänsla hos patienterna. 
Några av patienterna belyser också vikten av att de får möta samma personal 
kontinuerligt på vårdcentralen. Detta stärker deras känsla av trygghet.  
 
”I två månader gick jag och la om såret varje dag...Det var två sköterskor här på 
vårdcentralen som fick ta hand om mig, det var dom två hela tiden...det var ju samma 
läkare också...jag känner mig trygg faktiskt.” 
 

Vill att själsliga lidandet bemöts 
Innehållsanalysen ledde fram till ett övergripande tema, en genomgående röd tråd som 
tolkas som själsligt lidande hos patienterna. Det framkommer en uppmaning från 
patienterna till vårdpersonalen att ha mod att möta själsligt lidande för att bättre kunna 
stödja och därigenom öka välbefinnandet. Upplevelser hos patienterna när den 
postoperativa sårinfektionen upptäcks eller då de smittas inom vården ger eller befäster  
själsligt lidande. Den postoperativa sårinfektionen ger upplevelser av livsinskränkning 
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och skuldbeläggning som ger själsligt lidande. Vårdpersonalen kan vidare genom att ha 
mod att möta de anhöriga bekräfta den anhörigpåverkan som patienterna upplever och 
därigenom lindra själsligt lidande, i detta speglas också patienternas upplevelser av 
vårdens otilllräcklighet.  
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Metoden valdes med syfte att få inblick i patienternas upplevelser av postoperativ 
sårinfektion. Med hänseende till detta valdes kvalitativ induktiv innehållsanalys. Genom 
vald metod har studiens syfte uppnåtts. 
 
Enligt Lundman et al. (2012, ss. 197-199) beskrivs giltighet, tillförlitlighet, 
överförbarhet och delaktighet som begrepp för att reflektera över resultatets trovärdighet 
i en kvalitativ studie. Genom att författarna har beskrivit urval och analysarbetet som 
också styrkts av patientcitat ges läsaren möjlighet att bedöma giltigheten i studien. 
Tillförlitligheten är hög i föreliggande studie då författarna var för sig och tillsammans 
reflekterat och diskuterat materialet. Överförbarhet anser författarna är möjlig till andra 
patientgruppers upplevelser. Författarna till föreliggande studie är medvetna om att 
resultatet inte kan ses oberoende av dem eftersom författarnas delaktighet är given 
under intervjuerna i kvalitativ studie. 
 
Godkännande gavs från verksamhetscheferna på vårdcentralerna att genomföra studien. 
I det första skedet var det mycket svårt att få positiv respons från vårdcentralerna att 
vara behjälpliga med att hitta patienter till studien. Anledningarna var oftast hög 
belastning, tidsbrist och i vissa fall även att de saknade den aktuella patientgruppen, 
vilket gjorde det svårt att hitta patienter till studien. Författarna lyckades inte få någon 
patient till studien genom utskick till de för oss okända vårdcentralerna. De patienter 
som senare kom att ingå i studien hittades endast genom våra befintliga kontakter med 
personal på vårdcentralerna. Detta blev helt avgörande för att studien skulle kunna 
genomföras. Det var mycket svårt att hitta denna patientgrupp via vårdcentralerna. Att 
samtliga tillfrågade patienterna tackade ja var värdefullt för att kunna genomföra 
studien.      
 
Författarna var väl medvetna om intervjuns maktasymmetri, som den beskrivs av Kvale 
& Brinkmann (2014, ss. 51-53). Författarna valde att genomföra intervjuerna 
tillsammans, för att inte missa något i patienternas berättelser. 
 
En styrka med en öppen intervju som i denna studie är att författarna upplevde att de 
fick fram ett rikt intervjumaterial. Mer erfarna intervjuare hade kunnat få fram 
ytterligare djup i intervjuerna. Om författarna använts sig av ett patientregister istället 
för att söka patienterna via vårdcentraler hade det troligtvis blivit ett annat resultat. De 
hade då haft möjlighet att göra patienturval på mer uttalat djupa postoperativa 
sårinfektioner. 
 
Förförståelsen kan utgöra en svaghet i denna metod, då författarna inte helt kan avsäga 
sig från den. Detta då författarna har lång erfarenhet som sjuksköterskor och har mött 
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denna patientgrupp vid ett stort antal tillfällen. Samtidigt blir författarnas kunskap och 
erfarenhet till en styrka i förståelsen för patienternas totala situation. Dahlberg (2003, ss. 
34-50) skriver om att genom att sakta ner den naturliga medvetna förförståelsen så kan 
det som presenteras och också det underliggande visa sig.  Då det framkommit fynd 
som vi inte förväntas oss förmodar vi att vår förförståelse inte varit till något hinder för 
det som patienterna berättat. 
 
Författarna har under arbetets gång sett underkategorier och kategorier växa fram och 
också utmynna i ett tema. Det har varit en fascinerande process, att först få ta del av 
patienternas upplevelser och sedan analysera datamaterialet och att också få förvånas 
över vissa resultat. 
 

Resultatdiskussion 
Att få kännedom om postoperativ sårinfektion 
I resultatet ses en frustration hos de patienterna som fått smittan på sjukhuset. Detta ger 
känslor av ilska, sorg och rädsla över att det kan vara en livslång infektion. Ilskan tar sig 
uttryck som att de klandrar vården för sin infektion, patienterna med MRSA infektion 
ger uttryck för en distinkt ilska mot vården. De som har postoperativ sårinfektion utan 
MRSA infektion lastar däremot sällan vården. Tanner et al. (2013, s. 44) ger  klart 
uttryck för hur patienterna betraktar skillnaden mellan att drabbas av en MRSA 
infektion och en vanlig postoperativ sårinfektion då det gäller att lasta vården för 
infektionen. De påvisar liknande resultat som i föreliggande studie. 
 
Även den bristande vårdhygienen påpekas av några av patienterna som en trolig 
bidragande orsak till den postoperativa sårinfektionen. En patient i föreliggande studie 
beskriver sin oro över det inte korrekta användandet av handskar i samband med 
sårvården. Liknade situation beskriver en patient i studien av Andersson et al. (2011, s. 
50). I båda studier utmynnar detta i att patienterna lastar vården för att ha bidragit till 
deras lidande.  
 

Att uppleva livsinskränkning 
Resultatet i föreliggande studie visar på försvårad social gemenskap som leder till 
betydande livsinskränkning. Några av patienterna beskriver ett utanförskap till följd av 
den postoperativa sårinfektionen. Ett stort själsligt lidande ses hos flera av patienterna 
som bottnar i att de inte längre känner sig delaktiga i livet. Självklara saker omöjliggörs, 
dels på grund av tidskrävande vård men också på grund av orkeslöshet. De beskriver att 
all kraft går åt till den postoperativa sårinfektionen och därmed blir också de anhöriga 
indragna och påverkade av patientens själsliga lidande.  
 
Dahlberg (2010, ss. 110-102) beskriver att patienterna som kan och har förmåga att 
fullfölja små och stora livsprojekt upplever välbefinnande som också ger en upplevelse 
av hälsa. Dessa möjligheter fråntas många vid en postoperativ sårinfektion. Liknande 
resultat påvisas i föreliggande studie där patienterna som inte har förmåga och som inte 
kan fullfölja sina livsprojekt uppvisar ett själsligt lidande. En patient i studien beskriver 
det som en stor sorg att vara isolerad i hemmet och avskärmad från socialt umgänge. 
Samma resultat finner Erichsen et al. (2010, s. 715) i deras studie. De beskriver att 
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patienter blir isolerade i hemmet utan förmåga att delta i sociala aktiviteter och att för 
patienterna utföra något slags hushållsarbete är näst intill omöjligt. 
 
Tanner et al. (2012, s. 166) talar i deras studie om att såret har tagit över livet för 
patienten. Detta påvisas även i föreliggande studie där flera av patienterna uttrycker 
upplevelser av att den postoperativa sårinfektionen tagit över livet. Vilket relaterar till 
tidskrävande vård och det utdragna infektionsförloppet.  
 
Felbedömning från vårdens sida ger hos en patient i föreliggande studie upplevelse av 
att ha skapat lång tids livsinskränkning. Patienten relaterar till att en felbedömning av 
den postoperativa sårinfektionen ligger till grund för en kedja av konsekvenser som 
pågått under lång tid. Hos en annan patient finns upplevelsen av att användandet av fel 
bandage påverkat läkningsförloppet av den postoperativa sårinfektionen. Båda dessa 
patienterna har påtalat sin upplevelse av att något inte var bra till vårdpersonalen men ej 
fått något gehör för det. Patienterna efterfrågar större lyhördhet från vårdpersonalen. 
Författarna menar att genom att lyssna till patienterna stärks lyhördheten och på så sätt 
minskas det själsliga lidandet. Dahlberg & Segesten (2010, s. 211-212) skriver om att 
det kan bli fel och vården blir inte vårdande, det uppstår då ett onödigt lidande för 
patienten. Detta onödiga lidande kan undvikas genom att vårdpersonalen går in i ett 
vårdande möte där patienten blir sedd och lyssnad till.  
 
Smärta har inte någon framträdande roll i patienternas upplevelser i denna studie. 
Smärta utgör endast en liten del i patienternas upplevelse av den postoperativa 
sårinfektionen. Endast en patient beskriver smärta vid ett tillfälle, detta relaterat till 
sårrevision. Detta står i kontrast till en studie av Erichsen et al. (2010, s. 716) där 12 av 
14 patienter beskriver svåra smärtor. Som förklaring till de skilda resultaten härrör 
författarna till föreliggande studie att Erichsens et al studie utfördes via ett 
patientregister på ortopedpatienter med djupa postoperativa sårinfektioner. Författarna 
tror att föreliggande studie hade uppvisat ett annat resultat om urvalet varit patienter 
med djup postoperativ sårinfektion och också om det hade varit fler patienter som hade 
haft långdragna postoperativa sårinfektioner.   
 
Detsamma gäller upplevelse av sömnbesvär. Endast en patient beskriver sömnpåverkan, 
när han försöker sova så kommer tankarna,”ska det gå bra, hur skall det sluta?” Att inte 
fler uppvisat sömnpåverkan kan bero på att endast två av patienterna hade djupa 
postopertiva sårinfektioner som pågått under längre tid. Författarna tror att 
sömnpåverkan också hade haft större inverkan på resultatet om urvalet hade varit 
patienter med djupa och långdragna postoperativa sårinfektioner. Erichsen et al. (2010, 
s. 715) påtalar att en del av patienterna i deras studie uppvisade sömnbesvär såsom 
mardrömmar, detta relaterat till starka smärtlindrande läkemedel som de tagit på grund 
av den djupa postoperativa sårinfektionen.  

 
Att skuldbelägga sig själv 
Resultatet i föreliggande studie visar på att patienterna söker orsaker till sin 
postoperativa sårinfektion hos sig själva. Ofta finns ingen förklaring på varför den 
postoperativa sårinfektionen uppkommer, trots detta har patienterna svårt att släppa 
tankar där de skuldbelägger sig själva. Exempelvis som att patienten ej gått ner i vikt 
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inför operationen och därefter drabbats av postoperativ sårinfektion. Det kan vara att 
patienten börja träna för tidigt efter operation eller  duschat för snabbt inpå operationen 
som orsakar skuldbeläggelse hos patienterna. Detta finner författarna också belägg för i 
studien av Tanner et al. (2013, ss. 41-45). De beskriver också att patienter lägger 
skulden på sig själva och söker orsak till den postoperativa sårinfektionen. 
 

Att anhöriga lämnas utanför 
Graden av anhörigpåverkan styrs av en mängd faktorer som exempelvis; är patienten 
ensamstående, har små barn, barn med speciella behov eller litet socialt nätverk. Det har 
framkommit i resultatet i föreliggande studie att det upplevs en stor anhörigpåverkan. 
Det kan gälla att kunna åka tillsammans och handla eller att kunna bada med sina barn. I 
studien framkom hos en patient stor frustration då hon upplevde att den postoperativa 
sårinfektionen hindrade hennes samvaro med sina barn.  
 
En patient i studien gav uttryck för att det var värre för den anhöriga som stod vid sidan 
av den drabbade patienten. Samma patient uttrycker att det egentligen var värst för den 
anhöriga. Upprinnelsen för detta uttryck kan vara att den anhöriga lämnas utanför. 
Upplevelse av att lämnas utanför, där ingen i vården frågar efter hur det är eller hur det 
går för den anhöriga. Efterfrågan av att bara någon hade frågat och vågat prata med den 
anhöriga är en stark upplevelse i föreliggande studie. Upplevelsen av att den anhöriga 
förbises är mycket påfrestande för patienterna och bidrar stort till det själsliga lidandet. 
 
I studien av Erichsen et al. (2010, s. 715) styrks föreliggande studies resultat. De 
beskriver den börda som de anhöriga bär. Patienten lider av att se hur den anhöriga får 
sköta allt hemma och därigenom blir helt utmattad psykiskt och fysiskt. Detta påverkar 
även förhållandet mellan patienten och den anhöriga och skapar också ett själsligt 
lidande hos patienten. 
 

Att vården upplevs otillräcklig 
Vårdens otillräcklighet upplevs av patienterna i föreliggande studie som brist på 
omhändertagande och brister i kommunikation och information, vilket också skapar 
tvivel på vården. Tvivlet tar sig uttryck som ett sökande efter alternativa 
behandlingsformer. En patient i studien berättar att hon tog bilder på sitt sår med sin 
mobilkamera för att kunna visa vårdpersonalen. Detta för att det så ofta var ny personal 
och att det sällan var samma personal som såg och skötte om såret. I och med att det var 
så mycket olika personal upplevde hon att hon fick ta det i sina egna händer och 
informera om sårets utveckling. Detta speglar en del av vårdens otillräcklighet. I studien 
av Sanger et al. (2014, s. 8) hade patienterna svårt att nå rätt vårdinrättning, få kontakt 
med vårdpersonal som var bekanta med deras sår. Därför använde de kort, sms och mail 
för att hålla kontakt med personal som kände till såret. Detta förfarande minskade 
patienternas ångest och oro och tvivlet på vården. I föreliggande studie samt ovan 
nämnda studie upplever patienterna vårdens otillräcklighet som också gör att de  tvivlar 
på vården och informerar själva vårdpersonalen om sårets utveckling. På detta sätt 
upplever de större säkerhet och trygghet.  
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I föreliggande studie upplevs kommunikationsbrist vid språkförbistring mellan 
vårdpersonal och patient eller vice versa. Detta upplevs inge dåligt förtroende 
sinsemellan och kan ligga till grund för missförstånd. En del av patienterna talar också 
om avsaknad av kommunikation. En patient uttrycker sin upplevelse som att inte många 
har vågat fråga hur det egentligen känns. Detta belyser vårdens otillräcklighet i att 
kunna och våga möta patienternas kommunikationsbehov. Fredriksson (2012, ss. 321-
324) styrker vikten av en vårdande kommunikation i mötet med patienterna. Den 
vårdande kommunikation är ett måste för att förstå patienternas upplevelser av hälsa och 
lidande. När vårdpersonal vågar möta patienten genom en vårdande kommunikation så 
styrks patientens tillit och kan därigenom hjälpa patienten att hantera sin situation. 
Vårdande kommunikation beskrivs av Bergbom & Wiklund Gustin (2013, ss. 321-326) 
som kommunikation som skapas mellan vårdare och patient, där patientens berättelser 
delges vårdpersonalen och där ömsesidig respekt råder. Arman & Rehnsfeldt (2011, s. 
28) skriver att en sanning som tas fram i ljuset och blir synlig är betydligt lättare att 
uthärda än den som förblir dold i det inre. Författarna till föreliggande studie menar att 
avsaknad av kommunikation bidrar till ett själsligt lidande i form av gnagande oro, 
besvikelse och känsla av hopplöshet.  
 
Flertalet av patienterna i föreliggande studie ger uttryck för upplevelse av 
informationsbrist. Patientupplevelserna är att de inte fått någon information angående 
postoperativ sårinfektion. Någon av patienterna talar om att de fått någon slags 
information om postoperativ sårinfektion efter operationen. De har då haft svårt att 
tillgodogöra sig informationen och eftersöker information både före och efter 
operationen och även skriftligt. Det framgår att patienterna har bristande kännedom om 
postoperativ sårinfektion och dess symtom. Detsamma resultat ses i studien av Tanner 
et al. (2013, s. 45) där de också beskriver att patienterna hade bristande kännedom om 
postoperativ sårinfektion och dess symtom. Båda dessa studier visar på vikten av att 
bättre information till patienterna angående postoperativ sårinfektion behövs. 
 
Några av patienterna i föreliggande studie påvisar upplevelser av otrygghet då de 
antingen blivit hemskickade för tidigt från sjukhuset eller att de inte blivit inlagda på 
sjukhuset. Deras upplevelser har sin grund i en känsla av otrygghet och att vården är 
otillräcklig. En patient kände ilska då hon förstod att det skulle bli mer långdraget då 
hon inte blev uppskickad till sjukhuset när den postoperativa sårinfektionen blev 
förvärrad. Eriksson (2005, s. 97) belyser hur patienternas lidande är möjligt att lindra 
om de får uppleva att de är välkomna och att de har en plats. Delaktighet kan även lätta 
deras oro. Patienterna i föreliggande studie kunde då få upplevelser av större trygghet 
om vårdpersonalen var mer lyhörd och vågade bemöta deras lidande och känsla av 
otrygghet.  
 
I resultatet efterfrågas större lyhördhet där vårdpersonalen ser till hela människan. 
Eriksson (2000, s. 62) styrker detta när hon skriver om att helhetssynen på människan 
bör omfattas av alla som arbetar inom vården. Helhetssyn innebär att vi är medvetna om 
att allting samverkar,  att det finns ett samband mellan de olika delarna. Som en patient 
uttrycker det, ”det upplevs att man är färdigbehandlad fysiskt men inte psykiskt.” Då 
patienter har upplevelser som denna kan det finnas en vinst i att titta på patientens totala 
situation. Våga fråga, se och bemöta det som patienten verkligen känner och upplever. 
Att se till hela människan för att på så sätt minska det själsliga lidandet för patienten.  
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Att uppleva trygghet 
I föreliggande studie kan ses ett klart samband med upplevelse av trygghet och 
avsaknad av trygghet. Detta kan ses när patienten möter samma vårdpersonal 
kontinuerligt och då upplever känsla av trygghet. Kontra möten med hela tiden olika 
vårdpersonal vilket inger otrygghet.  
 
Ett samband kan också ses till de få patienterna som upplevde att de fått god 
information. De ger uttryck för större trygghetskänsla och större tillit till vården än de 
som hade upplevelse av bristfällig eller ingen information. En av patienterna gav uttryck 
för att ha sökt information själv via nätet och känt sig trygg med det. Det kan ses som en 
brist från vårdens sida om patienten upplever sig behöva göra detta. Det kan också vara 
en fara då alla patienter inte har samma möjlighet eller kunskap till att göra detta. 
 
Några av patienterna i föreliggande studie har gett uttryck för det goda mötet med 
vårdpersonalen vilket har betydelse för att skapa trygghet hos patienten. De tar upp att 
även det korta mötet med personalen på operation är betydelsefullt i den totala 
trygghetsupplevelsen. Det framkommer att vårdpersonalens professionella 
förhållningssätt är betydelsefullt för patienten, då det bidragit till upplevelse av 
förtroende för vården och ingett trygghet. Detta står i kontrast till de patienterna som 
upplevt motsatsen, där vårdpersonalen inte uppträtt professionellt, vilket gett upphov till 
känslor av otrygghet och tvivel på vården. Exempelvis när en patient beskriver 
noggrannheten på operation som något mycket förtroendeingivande och 
trygghetsskapande. Likaväl ses en otrygghetsfaktor hos de patienter som beskrivit det 
oprofessionella förfarandet vid omläggningsrutin på vårdcentralen. Fossum (2007, s 
410) påtalar att en trygg kontakt med vården påverkar tillfrisknandet hos patienten. 
Genom att patienterna känner sig sedda, genom att lyssna till dem, möta och bekräfta 
dem skapas trygghet. Vidare beskriver Fossum (2007, s 122) ett professionellt 
förhållningssätt som att söka förstå det patienten förstår och ett intresse för patienten 
och dennes problem. 
 

Själsligt lidande 
Eriksson (2005, ss. 82-98) beskriver de olika formerna av lidande som 
sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidandet kopplas till sjukdomen 
i sig medan vårdlidandet hör ihop med vårdandet. Livslidandet hör ihop med livets 
lidande. Hon beskriver också det själsliga lidandet som ett sjukdomslidande som 
hamnar nära vårdlidandet, känslor som skuld ses under begreppet vårdlidande. I 
föreliggande studie uppvisas resultat som talar för ett själsligt lidande. Författarna ser  
hos patienterna en tendens att skuldbelägga sig själva. Hos flera av patienterna ses ett 
lidande orsakat av livsinskränkningar och även ett lidande vad gäller de anhörigas 
situation. Resultatet visar också på själsligt lidande relaterat till vården och 
vårdpersonalen. Detta visar sig hos patienterna som upplevelser av vårdens 
otillräcklighet. En stor del av föreliggande studies resultat hamnar inom det själsliga 
lidandet. Då lidandet är en komplex upplevelse och inbegriper hela individen spiller 
upplevelserna över i samtliga former av lidande. 
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Kasen, Nordman, Lindholm & Eriksson (2008) skriver om patienter som beskriver hur 
de fått behandling men inte vård då de inte blev bemötta och förstådda som hela 
människor. Vården utgick inte från patienternas aktuella behov och lidandet förnekades 
eller sågs inte. Lindvall (2004, ss. 140-141) belyser att till det mänskliga tillhör att 
mötas i tillit. Patienten har en förväntan att människan i sin helhet skall bli hjälpt och få 
den omsorg som behövs. Den lidande människan har en önskan om att bli lyssnad till av 
vårdpersonalen. Görs inte detta i tillit är det risk att enbart kroppen blir omskött, det 
verkliga vårdandet kommer ej till stånd. Lidandet motverkas inte och kommer därmed 
att kvarstå.  
 
Eriksson (2005, s. 85) påtalar att vården också kan åstadkomma lidande för de anhöriga. 
Hon skriver att de anhörigas lidande ibland kan vara svårare än patienternas. De 
anhöriga är också i behov av vård och hjälp. Detta framkommer även i föreliggande 
studie där en patient upplever ett lidande hos den anhöriga som är orsakat av vården. 
Patienten poängterar också att lidandet är värst för den anhöriga. 
 

Överraskande resultatet 
Författarna förvånas över resultatet i föreliggande studie, att så många av patienterna 
upplever så stor inverkan på sina liv relaterat till den postoperativa sårinfektionen. Ett 
själsligt lidande framkommer i resultatet hos flera av patienterna vilket författarna inte 
förväntade sig. Förförståelsen hos författarna var att patienternas postoperativa 
sårinfektion inte påverkade livet i så hög grad som den gjorde. Författarna trodde att det 
krävdes mer djupa, långdragna sårinfektioner för att få fram ett sådant resultat. Det 
framkommer också i resultatet att även en mer ytlig och kortvarig sårinfektion kan ge  
själsligt lidande för den individuella patienten. Då författarna reflekterade över sin 
förförståelse inför studien fanns inte heller tanken att anhöriga påverkades i så hög grad 
som de faktiskt gjorde.  
 

Fortsatt forskning 
Då ytterst lite forskning gjorts på patientupplevelser när det gäller postoperativa 
sårinfektioner krävs det ytterligare forskning inom detta område för att få en fördjupad 
förståelse för patienternas upplevelser. Intressant vore också att göra studier med 
patienturval från register med djupa och långvariga postoperativa sårinfektioner. I den 
nyligen genomförda studien i USA (Sanger et al. 2014, ss. 1-14) har försök gjorts att 
utveckla en sårvårdsapplikation. Detta gjordes för att överbrygga klyftan mellan 
utskrivning från sjukhuset och hemmet. Det skulle vara intressant att studera om det kan 
vara applicerbart till svenska förhållanden. Resultatet visar även på anhörigpåverkan, 
det skulle vara av intresse att beskriva anhörigas upplevelser. 
 
SLUTSATS OCH KLINISKA IMPLIKATIONER 
Det framkommer i resultatet att flera av patienterna upplever stor påverkan på sina liv 
relaterat till den postoperativa sårinfektionen samt att det finns ett själsligt lidande hos  
patienterna. I mötet med patienterna uppmanas vårdpersonalen ha modet att möta 
patienternas själsliga lidande. Mot bakgrund till resultatet i föreliggande studie ges 
följande kliniska implikationer i mötet med patienterna. 
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• När patienterna får kännedom om postoperativ sårinfektion är det betydelsefullt 
att möta patienterna med god information och god kommunikation. 

 
• Då postoperativ sårinfektion kan leda till upplevelser av livsinskränkning är det 

betydelsefullt att möta patienterna med lyhördhet i den individuella 
livssituationen som föreligger. 

 
• Då patienterna skuldbelägger sig själva är det betydelsefullt att vårdpersonalen 

har en vårdande kommunikation i mötet med patienterna för att lätta 
skuldbördan. 

 
• För att patienterna inte skall uppleva att anhöriga lämnas utanför är det 

betydelsefullt att vårdpersonalen vågar möta de anhöriga och deras upplevelser. 
 

• Vid upplevelser av vårdens otillräcklighet är det betydelsefullt att möta 
patienternas misstro och skapa tillit.  

 
Avslutningsvis vill författarna som slutsats framhålla betydelsen av att lyfta fram 
patienters upplevelser vid postoperativ sårinfektion. Detta då få studier belyst dessa 
upplevelser samt då även författarna funnit belägg för detta i föreliggande studie.   
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                                Bilaga 1 
 
Till Verksamhetschef, förfrågan om deltagande i studie. 
 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar vid Högskolan i Borås på kursen Examensarbete i 
vårdvetenskap magisternivå. Vårt examensarbete handlar om att beskriva patienters 
upplevelser av att ha en postoperativ sårinfektion. Önskan är att få intervjua totalt 8 
stycken patienter, män och kvinnor, 18 år och äldre, vi hoppas att er vårdcentral kan 
vara behjälplig i detta. 
 
Datainsamlingen kommer bestå av intervjuer där patienterna får beskriva sina 
erfarenheter. Materialet kommer att analyseras med hjälp av kvalitativ metod. Intervjun 
tar ca 30-60 minuter och kommer spelas in på band. Studien bygger på frivillighet och 
deltagaren kan när som helst och utan förklaring avbryta sitt deltagande. Alla intervjuer 
kommer att avidentifieras och inga identiteter eller vårdcentraler kommer på något sätt 
att röjas. Intervjumaterialet kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer åt det. 
Resultatet kommer att redovisas i vårt magisterarbete vid Högskolan i Borås. 
 
Med denna bakgrund ber vi dig om hjälp att tillfråga en eller flera patienter som 
kommer till vårdcentralen med en postoperativ sårinfektion om deltagande i vår studie. 
Vi bifogar informationsbrev som kan lämnas till de tillfrågade patienterna.  
Vi kommer inom kort att kontakta dig för att vidare diskutera detta. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Gunilla Fransson, distriktssköterska  
Mobilnr: 07xx-xxxxxx 
E-post: gunilla.sm.fransson@vgregion.se 
 
 
Anneli Schröder, operationssköterska 
Mobilnr: 07xx-xxxxxx 
E-post: anneli.schroder@vgregion.se 
 
 
Handledare för magisterarbetet är:   
Björn-Ove Suserud 
Professor på Institutionen för vårdvetenskap på Högskolan i Borås 
Mobilnr:07xx-xxxxxx 
E-post: bjornove.suserud@hb.se 
 
 
 
Godkännande: 
 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Gunilla Fransson och Anneli 
Schröder genomför datainsamling inom ramen för vad som beskrivits. 
 
 
 
 
Borås          /         2015 
 
 
________________________________________ 
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                                                                                                                           Bilaga 2 
 
Förfrågan och information om deltagande i intervjustudie 
 
 
Vi är två sjuksköterskor som skriver magisterarbete i vårdvetenskap vid Högskolan i 
Borås. Under våren 2015 genomför vi en intervjustudie där syftet är att beskriva 
patienters upplevelser av att ha en postoperativ sårinfektion. 
Vi är intresserade av din upplevelse och du är inbjuden att delta i studien. Dina 
erfarenheter kan ge underlag för förbättringar av vården. 
 
Intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. Intervjun tar ca 30-60 minuter och 
kommer spelas in på band. Studien bygger på frivillighet och du kan när som helst och 
utan förklaring avbryta ditt deltagande. Alla intervjuer kommer att avidentifieras och 
inga identiteter eller vårdcentraler kommer på något sätt att röjas. Intervjumaterialet 
kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer åt det. Resultatet kommer att 
redovisas i vårt magisterarbete vid Högskolan i Borås. 
 
Vi kommer att kontakta dig via telefon för att höra om du är intresserad att delta.  
Intervjun kommer att genomföras där du befinner det passande. 
 
Om du har frågor eller funderingar kring studien är du välkommen att höra av dig till 
någon av oss. 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
 
_______________________________            ________________________________ 
 
 
Gunilla Fransson, distriktssköterska                Anneli Schröder, operationssköterska 
Mobilnr: 07xx-xxxxxx                               Mobilnr: 07xx-xxxxxx 
E-post: gunilla.sm.fransson@vgregion.se       E-post: anneli.schroder@vgregion.se 
 
Handledare för magisterarbetet är:     
Björn-Ove Suserud  
Professor på Institutionen för vårdvetenskap på Högskolan i Borås 
Mobilnr  07xx-xxxxxx 
E-post: bjornove.suserud@hb.se  
 
 
 
Informerat samtycke 
Godkännande: 
 
Jag har skriftligen informerats om studien och jag är medveten om att mitt deltagande i 
studien är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan att ange 
orsak. Genom min underskrift samtycker jag till 

• att delta i studien 
• att studiens resultat kan användas för vetenskaplig publikation. 

 
_________________________                              
_________________________________ 
Ort och datum                                                           Namn 
 
 
_______________________________                    _____________________________ 

mailto:bjornove.suserud@hb.se

	INLEDNING
	BAKGRUND
	Postoperativ sårinfektion
	Att drabbas av postoperativ sårinfektion
	Efter utskrivning          
	Vårdvetenskapligt perspektiv

	PROBLEMFORMULERING
	SYFTE
	METOD
	Ansats
	Urval
	Datainsamling
	Dataanalys
	Förförståelse
	Forskningsetiska överväganden

	RESULTAT
	Att få kännedom om postoperativ sårinfektion
	Postoperativ sårinfektion upptäcks
	Postoperativ sårinfektion –ett sekundärt problem
	Besvikelse över att smittas på sjukhus
	Bristande vårdhygien

	Att uppleva livsinskränkning
	Tidskrävande vård
	Orsakar orkeslöshet
	Social gemenskap försvåras
	Upplevelser av felbedömning
	Rädsla för infektionens konsekvenser

	Att skuldbelägga sig själv
	Sårinfektionen är självförvållad
	Otillräcklig förberedelse innan operation

	Att anhöriga lämnas utanför
	Att vården upplevs otillräcklig
	Brist på omhändertagande
	Brister i kommunikation och information
	Tvivel på vården

	Att uppleva trygghet
	God information
	Goda personalmöten

	Vill att själsliga lidandet bemöts

	DISKUSSION
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion
	Att få kännedom om postoperativ sårinfektion
	Att uppleva livsinskränkning
	Att skuldbelägga sig själv
	Att anhöriga lämnas utanför
	Att vården upplevs otillräcklig
	Att uppleva trygghet
	Själsligt lidande
	Överraskande resultatet

	Fortsatt forskning

	SLUTSATS OCH KLINISKA IMPLIKATIONER
	REFERENSER

