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Sammanfattning: 

 

Antalet dagkirurgiska axeloperationer ökar allt mer. Axelopererade patienter har ofta en 

besvärlig postoperativ period med besvärande smärta och påverkan på aktiviteter i det dagliga 

livet. Syftet med studien var att utifrån patienters beskrivning sammanställa vad de minns av 

given utskrivningsinformation samt att ta reda på om det fanns områden som patienterna 

saknat information om och på vilket sätt de föredrar att få information. Metoden var 

telefonintervjuer som genomfördes och analyserades genom en mixad metoddesign. 

Resultatet visar att patienterna framför allt minns information om operationsresultat och 

aktiviteter men att de ändå saknat utförligare och tydligare förklaringar inom dessa områden. 

Biverkningar av smärtstillande läkemedel var det område som flest patienter inte mindes 

någon information om. Flera hade slutat ta smärtstillande tabletter på grund av besvärliga 

biverkningar med risk för ökad smärta. Flertalet av patienterna uppgav att de känt sig 

påverkade av narkos och smärtstillande läkemedel när de fick informationen. Viktiga aspekter 

för att förstå och komma ihåg information som angavs var personalens goda bemötande och 

det förtroende detta skapade liksom att få tid för upprepad information och möjlighet att fråga 

innan hemgång. En muntlig information i kombination med en förtydligande skriftlig 

information var det som föredrogs av informanterna. Slutsatsen är att det finns viktiga 

informationsområden som måste förtydligas för att öka patienternas välmående efter 

genomgången dagkirurgisk axeloperation. Att försäkra sig om att patienten har förståelse för 

den givna informationen är en viktig funktion som ansvarig sjuksköterska har.  
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Abstract: 

 

The number of shoulder surgery performed in day surgery settings is increasing. Patients who 

have undergone shoulder surgery are often submitted to a difficult recovery period with 

troublesome pain and affection on everyday life activities. The aim of the study was to 

compile the recollection of the discharge information given. The aim was also to explore 

whether there are areas that patients lack information about and what is the preferred way of 

receiving information. The method used was telephone interviews and data was analyzed 

using an embedded mixed method design. The result shows that patients above all 

remember the information regarding the outcome of the operation and activities but 

nevertheless they lacked more complete and clear explanations about these areas. Side effect 

of pain medication was the area that most patients did not recall information about. Several 

among them had stopped taking pain medication because of the difficult side effects risking 

increasing pain. Most of the patients stated that they were affected by the anesthesia and pain 

medication when they received the information. Important aspects to help understand and 

recall information mentioned was the confidence that the staffs friendly reception created as 

well as the importance of having enough time to repeat information and ask questions before 

discharge. Verbal information in combination with clarifying written information was the 

preferred way of receiving information. The conclusion is that there are important areas of 

information that needs to be explicated to increase the patients’ wellbeing after ambulatory 

shoulder surgery. The responsible nurse has an important role to insure that the patient has an 

understanding for the given discharge information. 
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1. Introduktion 

Smärtor i axel-skulderleden är vanligt förekommande och många drabbade lider av svåra 

besvär (Nordqvist, Rahme et al. 2007). Den axelkirurgiska verksamheten har under de 

senaste decennierna utvecklats snabbt med nya förbättrade operationsmetoder vilket leder 

till att ett allt större antal patienter genomgår kirurgi. Antalet kirurgiska ingrepp som görs i 

dagkirurgi blir allt fler (Nordqvist, Rahme et al. 2007; Brattwall, Stomberg et al. 2012). 

Som exempel kan nämnas att antalet ingrepp i axel-överarm som i Sverige gjordes 

dagkirurgiska har ökat från 6817 till 19809 mellan år 2005-2013 (Socialstyrelsen 2015a). 

 

Patienter som opererats i axeln har i studier visat sig vara en grupp som skattar sin 

återhämtning efter operation och sin hälsa lägre än andra undersökta patientgrupper (Berg, 

Idvall et al. 2011). Patienter som genomgått axelkirurgi upplever också mer smärta, smärta 

under längre tid, mer biverkningar samt större påverkan i det dagliga livet än andra 

undersökta patientgrupper (Watt-Watson, Chung et al. 2004). De axelopererade patienterna 

var också mindre nöjda med den information de fått angående smärtlindringen i hemmet 

(Watt-Watson, Chung et al. 2004). Utifrån denna kunskap om de axelopererade 

patienternas ibland besvärliga situation efter operation är det angeläget att försäkra sig om 

att de är väl förberedda inför operation och att informationen till dem anpassas efter dessa 

behov. 

 

1.1 Dagkirurgi 

Dagkirurgi definieras av Socialstyrelsen som ¨Dagsjukvård där den kirurgiska åtgärden 

normalt kräver att patienten får anestesi och en period av postoperativ övervakning¨ 

(Socialstyrelsen 2003). Dagkirurgi innebär att utvalda patienter skrivs in för en planerad 

operation och skrivs ut till hemmet samma dag. Målet med den dagkirurgiska 

verksamheten ska vara att ge den högsta kvalitativa vården på det för patienten smartaste 

sättet (Horton & Doyle 2005).  Förbättrade kirurgiska tekniker samt ökad kunskap om hur 

risken för stress och smärta kan minimeras är förutsättningar för god dagkirurgisk vård. 

Studier visar att dagkirurgi är säker och inte utsätter patienterna för ökade risker samt 

innebär en signifikant vinst för samhället (Brattwall et al. 2012).  

 

Förberedelser inför dagkirurgi omfattar information till patienten om rutiner och om den 

planerade kirurgin. Det finns studier som visar att en noggrann förberedande undervisning 
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inför dagkirurgiska ingrepp resulterade i mindre smärta efter operation samt att det ökade 

patientens kunskap angående egenvård och hantering av komplikationer. Den postoperativa 

planeringen och en detaljerad postoperativ information är viktig för att en säker och 

effektiv dagkirurgisk verksamhet ska bedrivas (Stomberg, Segerdahl, et al. 2008). 

Dagkirurgi ställer stora krav på patienten och dess anhöriga då återhämtningen efter 

operation till stor del sker i hemmet. Därför behöver stor uppmärksamhet ägnas 

eftervården, den postoperativa fasen riskerar annars att bli ¨den svaga länken¨ i 

dagkirurgisk vård (Berg, Arestedt et al. 2013). 

 

    1.1.2 Dagkirurgi – patientens perspektiv 

Många uppskattar att kunna gå hem samma dag som de opereras. Det beskrivs som en 

fördel att det går snabbt och effektivt. Vikten av att ha kontroll över situationen, att kunna 

förutse vad som ska hända och när uttrycks också. Den väntan som ibland uppstår på den 

dagkirurgiska enheten upplevs av många frustrerande, de menar att väntetiden kunnat 

användas till något bättre (Mottram 2011a). Många patienter känner sig inte förberedda för 

tiden efter operation och känner sig osäkra på vad de kan förvänta sig. (Berg, Arestedt et al. 

2013).  I en studie om patienters erfarenhet av utskrivning efter dagkirurgi beskrivs en 

osäkerhet om vad man ska förvänta sig och okunskap om vad man ska göra om problem 

uppstår efter operationen. Den positiva upplevelsen av god vård från den dagkirurgiska 

operationen övergick i en känsla av saknat stöd och hjälp efter utskrivningen (Mottram 

2011b). Att förmedla information så att patienten är trygg och har tilltro till sin egen 

förmåga är liksom möjligheten att enkelt få kontakt och återkoppling från vården av stor 

vikt för en trygg och komplikationsfri återhämtning i hemmet. Faktorer som påverkade 

patienten negativt efter operationen var oro, oförmåga att hantera smärta samt att inte kunna 

få hjälp av någon närstående (Mitchell 2015). 

 

1.2 Omvårdnad vid dagkirurgi 

En viktig del i sjuksköterskans omvårdnad är att stödja patienten till bättre egenvård dvs. att 

hjälpa patienten att förstå och klara av sin situation. Grunden i en professionell omvårdnad 

och kommunikation är empati, yrkeskunskap och målorientering. Med det sistnämnda 

menas att sjuksköterskan förstår patientens vårdbehov och gör patienten delaktig i strävan 

att nå ett gott resultat (Eide & Eide 2009). Rutinerna varierar mellan olika dagkirurgiska 

enheter vars omvårdnadsrutiner har kartlagts i en svensk studie. De områden där man 

menar att sjuksköterskan bör ges större utrymme är utförligare och mer individualiserad 
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information före kirurgin, preoperativ screening, information och utbildning vid utskrivning 

samt uppföljande samtal för kvalitetsgranskning, information och support i hemmet 

(Stomberg, Segerdahl et al. 2008). 

 

1.2.1 Kommunikation 

Professionell kommunikation bygger på dialog och samspel mellan personerna. Att etablera 

en relation är grundläggande.  Att man är öppen, lyssnar, kan leva sig in i den andres 

situation och har förmåga att kommunicera på en professionell nivå är viktigt för att skapa 

en bas för en fungerande kommunikation. Sjuksköterskans professionella kommunikation, 

både verbalt och icke-verbalt har som mål att ge en ökad förståelse för patientens situation 

och därigenom en bättre grund för korrekta bedömningar och val av omvårdnadsåtgärder. 

Kommunikation inom vårdyrkena kännetecknas av att den ska vara stödjande för patient 

och närstående.  (Eide & Eide 2009). I en irländsk studie om hur sjuksköterskans 

kommunikation uppfattas av patienterna framkommer tydligt att en fungerande stödjande 

kommunikation där patienten står i centrum är grundläggande.  Patienterna uppfattar att 

sjuksköterskan alltför ofta är styrd av de uppgifter hen ska utföra och inte talar till patienten 

som individ. Genom att förmedla en empatisk hållning i sin kommunikation möjliggörs en 

kvalitativ omvårdnad (McCabe 2004). 

 

 

1.3 Patientinformation vid utskrivning efter kirurgi 

 Med patientinformation efter kirurgi menas de råd och anvisningar angående återhämtning, 

rehabilitering och undvikande av komplikationer som patienterna får i samband med att de 

skrivs ut från sjukhuset efter operation (Berg et al. 2013). Patientnöjdheten är nära 

förbunden med högkvalitativ omvårdnad vilket inkluderar god information till patient och 

anhöriga (Lo, Stuenkel  et al. 2009). Flera studier visar att den information som ges i 

samband med hemgång efter operation ofta upplevs otillräcklig av patienterna. Områden 

som patienter i studier anger att de fått otillräcklig information om är t.ex. information 

angående vad som är normalt, vad man ska göra vid komplikationer, 

smärta/smärtbehandling och sårvård. De anger också att den skriftliga information de fått 

många gånger var otillräcklig och svår att förstå (Berg et al., 2013; Williams, Ching et al. 

2003).  
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En korrekt och tydlig patientinformation är en del i all behandling för att patientens 

säkerhet och delaktighet ska främjas. Det är då nödvändigt att göra en avstämning av den 

givna informationen så att personalen försäkrar sig om att patienten uppfattat informationen 

korrekt. En kombination av muntlig och skriftlig information är att föredra liksom att 

upprepa informationen och underlätta för patienten att kunna ställa frågor (Socialstyrelsen 

2015b). Genom att ta fram diagnos-specifik skriftlig information som patienten erhåller 

redan före operation kan patientnöjdheten öka (Lo, Stuenkel et al. 2009). 

 

1.3.1 Information efter dagkirurgi 

Patientinformation efter genomgången kirurgi måste innefatta alla de områden som är 

viktiga för tillfrisknandet. Detta gäller efter all typ av kirurgi men det som gör 

patientinformationen efter dagkirurgi speciell är att den ska förmedlas till patienten kort tid 

efter ingreppet då patienten fortfarande kan vara påverkad av narkos och smärtstillande 

läkemedel (Stomberg, Segerdahl et al. 2008). Tiden för återhämtning efter anestesi varierar 

mellan individer. Om man definierar återhämtning som att uppnå samma mätvärden som 

innan operation har det i en undersökning visats att knappt 30 % har återhämtat sig efter 90 

minuter (Lindqvist, Royse et al. 2013). Det finns studier där patienter uppger att de inte 

känt sig fullt mottagliga för information förrän 1 – 2 dagar efter kirurgin (Dewar, Scott et 

al. 2004). I en studie där man undersökte patienters hågkomst av given information efter 

narkos fann man att tidpunkten då informationen gavs var viktig. Genom att ge information 

ca 45 minuter senare jämfört med att ge den så fort patienten vaknat ur anestesin och var 

kapabel att föra ett samtal så ökade minnet av given information markant. Dock var 

hågkomsten av given information hos dem som fick den i ett senare skede fortfarande 

markant sämre jämfört med en kontrollgrupp som endast fått lokalbedövning. (Blandford, 

Gupta et al. 2011). 

 

1.3.2 Förståelse för information. 

Man har i studie funnit att det som avgör hur väl patienten tar emot och klarar av att utföra 

de instruktioner som ges vid utskrivning är faktorer som patientens hälsokunskap, kognition 

och upplevd självförmåga. Varken diagnos eller omfattning av utskrivningsinformation 

tycktes ha lika stor betydelse. Av stor vikt är därför att försäkra sig om en förståelse för den 

utskrivningsinformation som ges och att individen verkligen klarar att följa de givna 

instruktionerna. Patienter som uppfattas som ovilliga att följa givna råd kan i stor 

utsträckning ha haft svårighet att förstå den information som givits. Vikten av att 
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preoperativt urskilja de patienter som riskerar ha svårt att förstå given information och 

anpassa informationen efter patientens förmåga understryks (Coleman, Chugh et al. 2013; 

Heikkinen, Leino-Kilpi et al. 2007). 

 

1.3.3 Alternativa sätt att förmedla information 

Ett sätt att tillgodose behovet av information efter hemgång är uppföljning per telefon. 

Detta är något som ungefär hälften av undersökta dagkirurgiska enheter har som rutin 

(Stomberg, Brattwall et al. 2013). Frågor kommer ofta efter hand under tillfrisknandet allt 

eftersom problem såsom smärta och biverkningar av smärtstillande läkemedel uppstår. Då 

kan ett uppföljande samtal vara av stor vikt (Dewar, Scott et al. 2004). Det som uppskattas 

mest vid ett uppföljande telefonsamtal är att det ger uppmuntran och stöd, möjlighet att få 

ytterligare information och att det ger en chans att få ställa ytterligare frågor. Patienter 

uppgav att vetskapen om att de skulle bli uppringda gjorde att de kände sig tryggare och 

lugnare (Mitchell 2015). 

 

I en studie av Heikkinen undersöktes i vilken grad patienter som skulle genomgå 

ortopediskt ingrepp i dagkirurgi tillgodogjorde sig en internetbaserad utbildning. Resultatet 

jämfördes med en grupp som fick samma undervisning i form av information vid ett 

preoperativt samtal med sjuksköterska. Det visade sig att internetbaserad utbildning inför 

planerad kirurgi är en lyckad metod för patientinformation och att den t.o.m. i vissa fall gav 

mer kunskap än vad en personlig information gjorde. Allra bäst tillgodogjorde sig yngre 

patienter, kvinnor samt de som genomgick dagkirurgisk operation för första gången den 

internetbaserade utbildningen(Heikkinen, Leino-Kilpi et al. 2012). 

 

1.4 Komplikationer och problem efter kirurgi 

Risk för komplikationer föreligger efter kirurgi och narkos i olika hög grad och är något 

som patienten behöver informeras om. De vanligast förekommande problemen är smärta, 

yrsel, illamående/kräkningar, stark trötthet, förstoppning samt problem med sårläkning och 

feber (Susilahti, Suominen et al. 2004). Tillfrågade dagkirurgiska enheter angav i en 

undersökning att de vanligaste orsakerna till att patienter behöver förlängd sjukhusvård 

efter planerad dagkirurgi är smärta, blödning, illamående, sociala faktorer och problem med 

såret (Stomberg, Brattwall et al. 2013). Det är mycket viktigt att patientinformationen på ett 

begripligt sätt klargör vilka komplikationer och problem som kan förekomma, hur de kan 

förhindras och när och vart patienten ska vända sig om hen misstänker någon typ av 
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komplikation. Vikten av att den muntliga informationen kompletteras med skriftlig sådan 

poängteras (Gilmartin 2007).  

 

Smärta efter operation är det vanligaste problemet efter utskrivning. Det är viktigt att noga 

förbereda patienten på vad hen kan förvänta sig vad det gäller smärta efter den typ av 

kirurgi de genomgår. Undersökningar visar att trots förbättrade metoder och smärtlindring 

är det fortfarande en stor andel patienter som upplever svår smärta dagarna efter operation. 

Här har sjuksköterskan en mycket viktig roll i att förbereda patienten och förklara vikten av 

att ta ordinerad smärtlindring (Coll, Ameen et al. 2004). Det finns fortfarande uppfattningar 

om att man ska stå ut med smärta, att smärtstillande läkemedel ska undvikas i möjligaste 

mån och en ovilja att kontakta vården om man upplever svår smärta (Dewar, Scott et al. 

2004).  Att förklara varför smärtlindringen är så viktig och ge information om hur patienten 

ska bete sig om smärtlindringen inte fungerar är då essentiellt (Stomberg, Segerdahl et al. 

2008).  

Illamående och kräkningar är något som patienter riskerar att drabbas av efter kirurgi. I 

studier framkommer det att patienter ofta förknippar detta med smärtlindringen de tar efter 

operation och därför undviker att ta de ordinerade värktabletterna. Behov finns att 

informera patienten om alternativa sätt att förhindra illamående då de annars riskerar att 

drabbas av onödig smärta i efterförloppet (Fetzer, Hand et al. 2005) 

 

1.5. Teoretisk referensram 

Dorothea Orems omvårdnadsteori har en stark fokus på egenvård. Med egenvård menas de 

handlingar som krävs för att människan ska kunna upprätthålla sina funktioner, utvecklas 

och bibehålla ett högt vardagligt välmående i sitt sociala sammanhang. Ett egenvårdsbehov 

uppstår då människan inte klarar att på egen hand ta hand om sin hälsa. Orem graderar 

egenvården i tre nivåer där den tredje bl.a. handlar om sjuksköterskans roll att stödja och 

undervisa (Berbiglia & Banfield 2014) i vårdandet. Informationen inför utskrivning efter 

dagkirurgi ska stärka patientens förmåga att självständigt främja hälsa genom utförande av 

egenvård i hemmet. Informationen blir då både en praktisk undervisning i konkreta råd om 

hur symtom och behandlingar ska hanteras liksom om olika fysiska, psykiska och 

känslomässiga konsekvenser som kan uppstå (Berg, Arestedt et al.2013). För att stötta 

patienten på rätt sätt är det nödvändigt att sjuksköterskan har kunskap om egenvård och att 

hen kan formulera de individuella behoven och de handlingar som varje individ behöver. 

För detta krävs både vetenskaplig och praktisk kunskap. För att stötta patienten att uppnå 
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förmåga till egenvård behöver man förstå varför individer utför egenvård, förstå hur 

egenvården sker, förstå vilka förmågor och krafter personer behöver för att utföra egenvård 

och kunna identifiera vilken stimulans och hjälp individen behöver för aktivering av dessa 

krafter och förmågor (Denyes, Orem et al. 2001). Stöd till egenvård behöver relateras till 

specifik kirurgisk procedur och till den enskilda patientens förutsättningar att ta hand om 

sig själva (Berg, Arestedt et al. 2013). Att förmedla information på ett sådant sätt att 

patienten får förståelse för den kirurgi som genomförts och hur egenvården ska bedrivas i 

hemmet är således sjuksköterskans ansvar. För att professionellt förmedla information 

behöver man vara medveten om vilken effekt de signaler vi sänder ut har för förståelsen av 

budskapet (Eide & Eide 2009). Att få förståelse för patientens upplevelse av den 

information vi förmedlar är alltså en viktig del i att stödja och undervisa på rätt sätt och 

nivå.  

 

1.6 Problemformulering 

Med den ökande andelen patienter som genomgår dagkirurgisk axeloperation behöver 

utskrivningsinformationen vara tydlig och anpassad till denna specifika grupps behov. 

Gruppen axelopererade patienter har i studier visat sig oftare ha en besvärligare 

postoperativ period med svårare smärta och större påverkan i det dagliga livet efter 

operation än andra undersökta patientgrupper. Tillfrågade patienter har visat uppskattning 

över möjligheten till dagkirurgisk operation men även uttryckt att de inte känt sig 

tillräckligt väl förberedda för tiden efter operation.  Vikten av att informationen efter 

kirurgi anpassas till individens egenvårdsbehov och förmågor understryks av forskningen. 

Det finns därför anledning att utveckla utskrivningsinformationen för att försäkra sig om att 

patienterna verkligen har de verktyg de behöver för att bedriva egenvård i hemmet. Behov 

finns att ta reda på om det finns informationsområden som patienterna oftare glömmer bort 

och vad som kan underlätta att de kommer ihåg informationen. Det finns även behov att 

undersöka om det finns områden som patienterna vill ha information om men inte får samt 

hur patienterna vill få informationen förmedlad för att komma ihåg den på bästa sätt. En 

tydlig sammanställning av dessa frågeställningar ur en axelopererad patients perspektiv har 

inte återfunnits i litteraturen. 
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1.7 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte var att utifrån patienters berättelser sammanställa vad de minns, vad de 

saknat, hur information önskas och andra förutsättningar för att minnas information 

förmedlad vid dagkirurgisk axeloperation. 

 Vad minns patienterna av given information efter dagkirurgisk axeloperation? 

 Finns det information patienterna har saknat i sitt dagliga liv efter operation? 

 Vad skapar förutsättningar för att minnas information och hur önskar patienterna få 

information förmedlad i samband med sin dagkirurgiska axeloperation? 

 

2 Metod 

2.1 Design  

Studien har en mixad metoddesign med en dominerande kvalitativ metodik samt en 

inbäddad kvantitativ metod, så kallad. ¨embedded design¨ (Hayes, Bonner et al. 2013) där 

båda metoderna samverkar till en mer fullständig bild av det studerade fenomenet.   

 

2.2 Setting 

Studien genomfördes på ett privat ortopediskt sjukhus i Mellansverige. Sjukhuset har en 

specialisering på artroskopisk ortopedisk kirurgi där axelkirurgi utgör en stor del av de 

utförda operationerna. De personalgrupper som patienten träffar efter operation är kirurgen, 

sjukgymnast samt patientansvarig sjuksköterska. Informationsfynd och operationsresultat 

delges vanligtvis patienten av kirurgen. Sjukgymnasten informerar beskrivande om 

operationen samt om den träning och de aktiviteter som kan/ska göras alt. undvikas. 

Sjukgymnasten har ett diagnosspecifikt träningsprogram som delas ut. Sjuksköterskan 

informerar enligt ett rutin- PM för utskrivning av dagkirurgisk patient. Detta PM är inte 

diagnosspecifikt. Alla patienter får ett skriftligt distriktssköterskemeddelande angående 

datum för suturtagning samt om att ta kontakt vid behov av förbandsbyte. Sjuksköterskan 

ger också patienterna en kortfattad skriftlig information innehållandes bl.a. infektionstecken 

att vara observant på samt kontaktuppgifter till sjukhuset. 

 

2.3 Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Informanterna valdes under en period om fyra veckor ut genom ett lämplighetsurval 

(Danielsson. 2012a). Genom att studera det planerade operationsprogrammet veckan innan 

operation valde författaren utifrån ett antal kriterier ut lämpliga kandidater som tillfrågades 

om deltagande i studien.  
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Tillfrågade deltagare valdes ut utifrån följande inklusionskriterier (inom parantes 

presenteras hur författaren försäkrades sig om att kriterierna uppfylldes). 

-     Operation av en axel (framgår av operationsprogrammet) 

- Utskrivning till hemmet på operationsdagen (planering framgår av 

operationsprogrammet, verifieras av patientansvarig sjuksköterska) 

- Patienterna i gruppen ska vara opererade av olika kirurger (tre olika kirurger är 

önskvärt, framgår av operationsprogrammet) 

- Ska behärska svenska språket så väl att en intervju kan genomföras utan risk för 

missförstånd (verifieras av patientansvarig sjuksköterska) 

- Ska ha en spridning i ålder om minst 20 år (framgår av operationsprogrammet) 

- Ska ha en könsfördelning där max fem deltagare är av samma kön (framgår av 

operationsprogrammet) 

- Ska vara 18 år eller äldre (framgår av operationsprogrammet) 

- Ska efter muntlig och skriftlig information säga ja till att delta i studien (ifylls på 

svarstalong) 

Exklusionskriterier: 

- Har vårdats av författaren (planering av arbetet på operationsdagen) 

- Har genomgått kirurgi i en axel tidigare (framgår av operationsanmälan) 

- Har någon typ av nedsättning av kommunikativ förmåga som påverkar möjligheten 

att uppfatta skriftlig och/eller muntlig information (fråga till informanten i samband 

med intervjutillfället) 

 

Initialt gjordes ett antal provintervjuer. Sex personer tillfrågades om deltagande, en av 

dessa personer tackade nej. Provintervjuer genomfördes med de fem återstående personerna 

och intervjuguiden modifierades något efter dessa intervjuer. Åtta personer tillfrågades 

sedan om att delta i studien, alla tackade ja. Ett bortfall skedde då en person inte svarade på 

telefon vid uppringning varför ytterligare en person tillfrågades om deltagande.  

 

Av de åtta informanterna är fem kvinnor och tre män i åldrarna 51 till 71 med en 

medelålder om 59,7. De har opererats av fyra olika kirurger. Två informanter var 

pensionärer, fyra hade tunga arbeten och två mer varierande arbeten. Två hade varit 

sjukskrivna pga. axelbesvären men alla uttryckte att besvären påverkat både yrkes- och 

privatlivet starkt. Fem uttryckte att väntan inom primärvården för att få hjälp med sina 

besvär varit lång men att de snabbt fått operationstid då de väl fått remiss till specialist. Tre 
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tyckte sig inte alls ha behövt vänta länge. Ingen informant upplevde sig ha någon svårighet 

att uppfatta information. 

 

2.4 Datainsamlingsmetod 

Studien genomfördes som en telefonintervjustudie med kvalitativ ansats där det integrerat i 

de öppna kvalitativa intervjufrågorna fanns ett antal dikotomiserande dvs.  kvantitativa 

frågeområden som alltid togs upp. Det var alltså dels utforskande frågor som kan benämnas 

kvalitativa samt bekräftande frågor som kan benämnas kvantitativa (Danielsson 2012b; 

Polit & Beck 2012 s.606-611). 

 

En intervju utfördes per telefon veckan efter informanten genomgått kirurgi. Tidsintervallet 

mellan intervju och genomgången operation var 5 – 7 dagar. Telefonintervjun genomfördes 

utifrån en semistrukturerad intervjumall (bilaga 1). Inledningsvis ställdes ett antal 

bakgrundsfrågor till informanterna gällande tid de haft axelbesvär, väntetid på operation, 

sysselsättning och eventuell påverkan på den pga. axelbesvären samt om de har några 

besvär eller problem som påverkar deras förmåga att ta till sig information. Detta gjordes 

för att förtydliga undersökningsgruppen sammansättning vilket är viktigt för att en 

bedömning av studieresultatets överförbarhet till andra sammanhang ska kunna göras. 

Genom att inleda med dessa bakgrundsfrågor skapades också förutsättningar för ett öppet 

samtalsklimat med informanten vilket gjorde det lättare att gå vidare med studiens 

frågeställningar. 

 

Intervjun fortsatte med att en öppen fråga ställdes till patienterna om den information de 

fått innan hemgång. Informanten uppmuntrades att berätta fritt om vad som sades innan de 

gick hem efter operationen. Syftet var att få fram vilka delar av informationen de kom ihåg. 

Om informanten inte spontant omnämnde vissa viktiga informationsområden ställdes sedan 

mer direkta frågor angående dessa. Det var dessa informationsområden som utgjorde 

grunden för den kvantitativa analysen. Intervjuguiden var utformad utifrån detta, med en 

ämnesguide innehållande en lista av frågor som varje intervju skulle innefatta (Polit & 

Beck 2012, s.537). Informanten uppmanades sedan att beskriva om de saknat någon 

information som var viktig för välmående tiden efter operationen. Informanten uppmanades 

också att beskriva hur de själva önskat få informationen given och om det finns alternativa 

sätt att få information som de tror hade varit värdefullt. Intervjuerna spelades in på band. 
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2.5 Tillvägagångssätt 

Utifrån beskrivningen i urvalsmetod valde författaren ut de deltagare som var aktuella för 

studien. Ett kuvert innehållande ett skriftligt informationsbrev samt en svarstalong lades i 

respektive patients journal. Tjänstgörande sjuksköterskor hade tidigare, på arbetsplatsmöte 

samt per mail, informerats om studien och om hur de skulle förfara då de ansvarade för 

patient som skulle tillfrågas om deltagande. Patientansvarig sjuksköterska beskrev kortfattat 

studien, delade ut kuvertet och bad patienten fylla i svarstalongen och försegla kuvertet. 

Patientansvarig sjuksköterska visste således inte vilka som tackat ja till att delta i studien. 

Arbetet på avdelningen organiserades så att författaren inte själv kom att ansvara för de 

patienter som skulle kunna komma att delta i studien. Slutgiltigt samtycke till deltagande i 

studien inhämtades då informanten ringdes upp för intervju. Då upprepades också 

informationen om att intervjun spelades in och informanten tillfrågades om de godkände 

detta. 

 

2.6 Dataanalys 

Alla intervjuerna transkriberades ordagrant av författaren 1-3 dagar efter utförd intervju. 

Författaren läste först igenom de transkriberade intervjuerna ett flertal gånger för att få en 

övergripande förståelse för materialet. Texten analyserades sedan genom en mixad metod 

med två parallella analysprocesser. De dikotoma bekräftande frågorna har analyserats 

kvantitativt medan de öppna frågorna har analyserats kvalitativt. 

 

      2.6.1 Kvantitativ analys 

Den första frågeställningen handlar om vad patienterna minns av given information efter 

dagkirurgisk axeloperation. För att ta fram den informationen har varje intervju noggrant 

gåtts igenom och de olika informationspunkterna har checkats av dikotomt 

(JA/NEJ)gentemot en analysmatris, se tabell 1. Matrisen har utformats utifrån 

informationsinnehåll i de PM och rutiner som personalen på sjukhuset arbetar efter. Varje 

punkt som informanten kom ihåg alternativt inte kom ihåg information om bockades av och 

viktiga kommentarer noterades. Resultatet redogörs för med beskrivande statistik 

presenterat i antal, se tabell 3. Vid resultatsammanställningen har antagande gjorts att de 

fastställda rutinerna har följts varvid utebliven återberättelse av uppfattad information 

tolkas som att informanten inte minns. 
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Tabell 1. Analysmatris 

Informations- 

områden 

Ja      Nej  Informations- 

områden 

Ja  Nej  

Operationsresultat/fynd   Smärtlindring & dosering   

Information om rörelser / 

aktiviteter / begränsningar 

  Biverkningar av smärtstillande 

samt råd om förebyggande av 

dessa 

  

Förbandsskötsel / 

Stygnborttagning - – 

Distriktssköterske- 

meddelande 

  Kontaktuppgifter till sjukhuset – 

Informationspapper med 

telefonnummer 

 

  

Förväntad smärta   Komplikationer – information 

om observandum 

  

 

 

      2.6.2 Kvalitativ analys 

Den kvalitativa analysen är gjord som en kvalitativ innehållsanalys på beskrivande 

(manifest) nivå (Danielsson 2012a; Graneheim & Lundman 2004). Denna analys 

genomfördes för ämnesområdena information som saknats, vad som skapar förutsättningar 

för att minnas informationen och på vilket sätt patienterna önskar få information. De 

transkriberade texterna lästes igenom ett flertal gånger och meningsbärande enheter 

identifierades. Det är ord och meningar som bildar ett sammanhang och belyser de frågor 

som tas upp i studiens syfte och frågeställning. Dessa meningsbärande enheter 

kondenserades/minskades sedan ned så att det väsentliga i innehållet kvarstod. Därefter 

togs koder fram, vilket kan beskrivas som att sätta en etikett på det väsentliga innehållet i 

den kondenserade texten. Koder som hörde ihop grupperades sedan i underkategorier. 

Sedan togs de slutgiltiga kategorierna fram genom att föra samman de subkategorier som 

har ett liknande innehåll (Graneheim & Lundman 2004).  
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Tabell 2. Exempel på analysprocessen: 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Under-

kategori 

Kategori 

mera kanske om man 

har vissa 

begränsningar, nu 

vet jag inte, nu tyckte 

jag bara jag var ute 

och inte gjorde 

nånting igår, men 

fick mera ont då igår 

kväll redan 

Önskat mer 

information om det 

finns begränsningar 

i aktivitet, fick mer 

ont efter att ha varit 

ute 

Information 

om ev. 

begränsningar 

i aktivitet 

Begränsning 

av aktivitet 

Rörelser och 

aktivitet i 

vardagen 

det är bra om det 

går i alla fall några 

timmar för direkt i 

anslutning så tror 

inte på mig funkar 

det så himla bra  

Behöver gå några 

timmar efter 

operation innan 

information ges 

Vänta några 

timmar innan 

information 

ges 

Tid behövs Förutsättningar 

för 

informations- 

mottagande 

 

 

2.7 Forskningsetiska överväganden  

De grundläggande etiska principerna som alltid måste tas i beaktande när man gör 

forskningsetiska överväganden är principen om autonomi, principen om att göra gott, 

principen om att inte skada och principen om rättvisa (Etiska riktlinjer för 

omvårdnadsforskning i Norden 2003). Med dessa riktlinjer i beaktande kan man i denna 

planerade studie urskilja ett antal områden som kan vara problematiska. 

 

Som patient befinner man sig i en situation där man inte alltid själv har kontroll och kan 

styra över vad som händer.  Då patienten befinner sig i den utsatta situation som operation 

innebär kan det upplevas känsligt att tillfrågas om att delta i en studie. Deltagandet kan 

kännas tvingande.  Det kan också upplevas jobbigt att bli uppringd av någon som arbetar på 

enheten där man opererats. Patienten kan vara rädd att det hen säger kan härledas tillbaka 

till denne, att det som sägs kan påverka den vård eller bemötande som ges och/eller att det i 

resultatet kommer fram vem som sagt olika saker. Patienten kan också uppleva det 

besvärligt att bli uppringd, bli ¨störd¨ i sin vardag. Det finns också risk att personalen på 

enheten som informerar patienten efter operation kan uppleva det som att deras arbete 

granskas och ifrågasätts.  

Alla dessa aspekter har noga beaktats inför och under studiens genomförande. Tillfrågade 

patienter informerades, både muntligt och skriftligt, om att deltagande i studien är helt 
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frivilligt och att det inte innebär något negativt för dem om de tackar nej till deltagande. De 

informerades också om att de när som helst kan avbryta sitt deltagande i studien. All data 

har behandlats konfidentiellt, Alla patientuppgifter har gått till sekretess insamling så fort 

datainsamlingen var slutförd. Inga namn på deltagarna eller data som kan ge uppfattning 

om deltagarnas identitet nämns i uppsatsen. Detta är något som noga har poängteras både 

muntligt och skriftligt. Arbetet på enheten har organiserats så att intervjuaren inte har 

deltagit i vården av aktuell patient. Personalen informerades om att syftet med studien inte 

är att granska någon enskild persons arbete och att ingen koppling kommer att göras till 

vilken personal som vårdat respektive informant. 

 

Ansökan har gjorts till Forskningsetiska rådet på Högskolan i Gävle och studien inleddes 

först då deras godkännande var klart. Skriftligt godkännande för genomförande av studien 

har också inhämtats av verksamhetschefen på det aktuella sjukhuset. All berörd personal 

har informerats om studien och dess syfte. 
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3. Resultat 

Resultatet presenteras utifrån syfte och frågeställningar i tre content areas (ämnesområden). 

 

3.1Vad minns patienterna av given information efter dagkirurgisk axeloperation? 

Resultatet presenteras i form av en sammanställning av de olika frågeområdena presenterat 

i antal i en överskådlig tabell, se tabell 3, samt i en sammanfattande text. 

Tabell 3. Sammanställning av hågkomst av frågeområdena 

FRÅGEOMRÅDEN JA NEJ Kommentar 

Operationsfynd – 

Har information om vad som 

gjordes under operationen 

8 0 3 hade ej förstått/kom ihåg allt 

1 fick informationen enbart av 

sjukgymnasten 

Smärta – 

Har information om förväntad 

smärta efter operation 

6 2 1 tog utskrivningen av 

värktabletter som indikation på 

att svår smärta kan förväntas 

Smärtlindring – 

Har information om hur 

värktabletterna ska tas 

6 2 2 läste på förpackningarna, 1 

informant ringde sjukhuset 

dagen efter och frågade  

Biverkningar av smärtstillande- 

Har information om 

biverkningar och förebyggande 

2 6 Ingen kom ihåg information om 

hur biverkningar kan undvikas 

Skötsel av förband och sår – 

Har information om hur 

förbandet och såret ska 

hanteras 

7 1 1 ringde dagen efter och 

frågade  

2 mindes endast information 

om stygnborttagning  

Aktiviteter – 

Har information om övningar 

och aktiviteter 

8  Alla hade fått information om 

övningar. En informant 

uttryckte viss osäkerhet  

Komplikationer – Har 

information om tecken på 

komplikationer att observera 

5 3 Infektionstecken såsom feber 

och rodnad nämndes, 3 mindes 

ingen dylik information 

Kontaktinformation – 

Har information om hur 

sjukhuset kan kontaktas  

7 1 Informanten som inte hade 

kontaktinformation tänkte att 

det kan man alltid leta på 
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Då man tittar på det sammanställda resultatet framgår det att alla informanter minns 

information om operationsfynd och aktiviteter. Tre angav dock att de inte riktigt 

mindes/förstod all information om operationen och en var osäker på informationen om 

aktiviteter. Alla visste att stygnen ska tas bort men en var osäker på efter hur länge. Tre 

informanter hade ingen information om hur förbandet skulle hanteras, en av dessa bytte 

själv förbandet till vanligt plåster då hen tyckte det såg ofräscht ut.   

 

Sex informanter hade information om hur de skulle ta de smärtstillande tabletterna. Två 

informanter mindes inte att de fått någon information angående smärtlindringen som 

skrivits på recept, de läste enbart på förpackningarna. En ringde tillbaka för att verifiera hur 

läkemedlen skulle tas och en förlitade sig på tidigare kunskap efter att ha hjälpt en anhörig 

med värktabletterna efter dennes operation. Punkten information om biverkningar av 

smärtstillande är den som flest informanter inte minns information om. Sex informanter 

hade inte information angående risk för biverkningar av värktabletterna och ingen mindes 

att de fått råd från sjukhuset om hur biverkningar kan förebyggas.  

 

Fem informanter hade information om komplikationer att vara observant på, de tecken som 

nämndes var fram för allt feber och rodnad kring såret. Tre informanter mindes inte någon 

information alls om komplikationer. Sju informanter visste hur de kan komma i kontakt 

med sjukhuset vid behov. En informant hade inga kontaktuppgifter till sjukhuset men såg 

inte det som ett problem.  

 

3.2 Finns det information som patienterna har saknat i sitt dagliga liv efter 

operationen? 

Intervjustudiens andra frågeställning handlar om vilken information patienterna har saknat 

efter operation. Vid analysen av detta innehållsområde framträder fyra kategorier 

(Aktiviteter och rörelser i vardagen, Inställning till smärta och hantering av smärtstillande, 

Tydligare information om operationsprocedur och operationsresultat, Planerad uppföljning 

och återhämtningstid.) som den nyopererade saknat information om, se tabell 4.  
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Tabell 4 Sammanställning av kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategorier 

Aktivitet och rörelser i vardagen Hur sköta hygien och påklädning 

Lämpliga kläder 

Lämpliga rörelser vid aktivitet och vila 

Olämpliga rörelser och aktiviteter 

Inställning till smärta och hantering av 

smärtstillande 

Smärta som naturlig del av operationen 

Undviker smärtstillande trots värk 

Slutade med smärtstillande pga. 

biverkningar 

Tydligare information om 

operationsprocedur och operationsresultat 

Tydligare och upprepad information om 

operationen 

Tydligare operationsinformation på 

mottagningsbesöket 

Planerad uppföljning och återhämtningstid Återbesök  

Tid för återhämtning 

Förhoppning om lyckad återhämtning 

 

Resultatet presenteras utifrån kategorierna. Representativa citat från intervjuerna integreras 

i presentationen för att belysa de olika aspekterna tydligare utifrån informantens 

beskrivning. I texten är citaten skrivna med kursiv stil för att underlättat läsningen. Två 

informanter hade inte saknat någon information alls efter operationen. Den ena hade själv 

reflekterat över att det inte hade dykt upp några som helst frågor efteråt. 

 

Aktivitet och rörelser i vardagen: 

 Att klara vardagen med de praktiska frågor som dyker upp beskrivs som en utmaning och 

behovet av att kunna få hjälp av anhöriga nämns. Att få tydligare förklarat hur man på bästa 

sätt utför vissa aktiviteter såsom att sköta sin hygien och klä på sig efterfrågas. I samband 

med det tas det också upp att det hade varit bra att få information om lämpliga kläder. Det 

har upplevts bökigt i vardagen och svårt att klara sig utan hjälp. En informant uttrycker det 

¨man kan inte klä på sig o klä av sig utan hjälp och sådär och det var kanske det ja skulle 

behövt lite mer information om, vilka kläder man skulle använda¨(i 2) och en annan 

informant beskriver ¨när hon har åkt till jobbet på morgon och jag ska komma upp och klä 
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på sig det är inte helt enkelt, nä och jag kan ju aldrig ha nånting som jag drar över huvet 

utan jag har ju knäppta grejer hela tiden, och det är klart det hade man kunnat informera 

om¨(i 8). 

 

En annan aspekt som togs upp var en förvåning över att vissa aktiviteter oväntat ledde till 

ökad smärta. En informant hade fått kraftig värk efter att ha varit stillasittande länge ¨ så 

tänkte jag att det är väl inga problem för jag behöver ju inte gö nånting jag behöver bara 

sitta, men det verka precis som det var ännu värre att bara sitta still med armen, vad ont 

jag hade igår i armen det var nåt fruktansvärt¨(i 7). En annan informant upplevde ökad 

smärta efter att ha varit ute och gått ¨ mera kanske om man har vissa begränsningar, nu vet 

jag inte, nu tyckte jag bara jag var ute och inte gjorde nånting igår, men fick mera ont då 

igår kväll redan¨(i 3). Informanten funderade över om det var en indikation på att mitellan 

borde ha använts mer samtidigt som hen resonerade kring sin uppfattning om att det är 

viktigt att stärka musklerna genom att inte använda mitellan så mycket.¨ jag har inte använt 

den där mitellan så mycket… jag vet inte om det gäller på mera då när man inte gör det 

och den har jag inte haft så mycket annars heller såatt jag vet att det är bättre att 

musklerna får..  man får träna dom¨(3). Det är vid upplevelsen av att smärtan ökat som 

funderingarna kring om någon felaktig rörelse har gjorts dyker upp. I samband med detta 

föds önskemål om tydligare information angående rörelser eller aktiviteter som borde 

undvikas då de kan leda till ökad smärta. Att vilan är viktig poängteras av en informant som 

tar upp att det hade varit bra att få kunskap om sovställningar som fungerar. Hen beskriver 

sig ha provat sig fram och lärt sig hitta fungerande sovställningar för att få den värdefulla 

vilan. 

 

Inställning till smärta och hantering av smärtstillande: 

Informanter uttryckte att de hade räknat med att operationen skulle innebära besvärlig värk 

efteråt. En förståelse för att det skulle göra ont efter operationen beskrevs ¨jag hörde ju där 

att man kan ju inte räkna med att det känns.. gör mindre ont än före, så då var jag ju 

beredd på det ett ingrepp är ju ett ingrepp det förstår jag ju¨(i 3). En viss smärta efter 

operationen var alltså något som flera informanter både förväntat sig men också fann 

naturligt, det uttrycktes att man ska stå ut med och räkna med smärta efter en operation. 

¨jag tycker att det går bra liksom.. visst det känns ont gör det ju men det det är ju inte 

konstigt¨(i 1). En informant har inte tagit direkt något av värktabletterna utan säger ¨det är 

klart att det gör ont det gör ju ont hela tiden lite grann men inte sådär som jag trodde… 
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men jag har inte ätit just nånting av det, allt det här jag fick ut¨(i 8). Att det gjorde ont efter 

operationen upplevdes alltså som något naturligt av många men inte lika självklart var att ta 

av de utskrivna värktabletterna. Flera informanter tog upp att de slutat med de 

smärtstillande tabletterna då de upplevt besvärliga biverkningar av dem. De valde att 

acceptera ökad smärta hellre än de biverkningar de upplevde ¨ sen har jag dragit ner tagit 

bort morfinet, ähm för att ja det var ingen bra verkan på magen, nää det låste sig totalt jag 

fick ju ligga och ha magplågor på lördan och jag tänkte att det är det ju inte värt¨(i 3). 

Behov av en tydligare information om vilken smärta som kan förväntas, varför man ska 

behandla smärta i kombination med bättre kunskap om hur biverkningar av smärtstillande 

tabletterna kan förebyggas kommer fram under intervjuerna. 

 

Tydligare information om operationsprocedur och operationsresultat: 

Ett önskemål som framkom var att få ett förtydligande angående vad som gjorts under 

själva operationen. Att få en möjlighet att fråga på nytt och få en utförligare förklaring togs 

upp. Det poängteras av informanterna i samband med detta att orsaken varför 

informationen hade behövt upprepas var att det varit för påverkade efter narkos och av 

smärtstillande då de träffade läkaren. ¨ det försvann för mig alltså liksom egentligen att 

fråga på nytt vad egentligen han hade gjort¨(i 6). En informant tog upp att det hade varit 

bra att få en tydligare beskrivning angående operationen redan på mottagningsbesöket. I 

efterhand upplevde informanten sig inte ha förstått hur operationen egentligen skulle gå till 

och ångrar att inte ha frågat mer redan då. 

 

Planerad uppföljning och återhämtningstid: 

Att inte veta om någon uppföljning ska göras var något som en informant tog upp och 

förvånade sig över. Hen kände sig osäker på om det var planerat något återbesök och hade 

bestämt sig för att ringa för att efterfråga det. Samma informant hade uttryckt stort behov 

av att få tydligare information om vad som egentligen hade gjorts under operationen ¨men 

med tanke på att jag inte fått nåt återbesök liksom för att kolla igenom, jag vet inte som 

sagt där vet inte jag hur dom har tänkt sig¨(i 6). Vilken tid man ska förvänta sig att 

återhämtningen tar var också lite oklart för några informanter. En tolkade den långa 

sjukskrivningstiden som en indikation på vad som kan förväntas. En annan informant hade 

fått beskrivet av flera medpatienter att man ska räkna med att det kommer ta flera veckor 

för att återhämta sig.  
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En förhoppning om tillfrisknande, minskad värk och bättre rörelseförmåga uttrycktes men 

en osäkerhet om vilken återhämtningstid det innebär anas ¨ jag säger det jag hoppas att 

värken går över nu när... ja man känner ju det är ju så nytt allting nu ..man vet ju inte 

riktigt men förhoppningsvis ska det väl gå bra allting¨(i 1). 

 

3.3 Vad skapar förutsättningar för att minnas information och hur önskar 

patienterna få informationen förmedlad i samband med sin dagkirurgiska 

axeloperation? 

Vid analysen framkommer fyra kategorier (Faktorer som underlättar mottagande av 

information, Omständigheter som gör det svårt att komma ihåg information, Kombination 

av muntlig och skriftlig information, E-hälsa, information genom Internet och telefon), se 

tabell 5. Resultatet för kategorierna 1 & 2 respektive 3 & 4 presenteras var för sig.  

 

Tabell 5. Sammanställning av kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategorier 

Faktorer som underlättar mottagande av 

information  

 

Förtroende och bra bemötande 

Tid och möjlighet att få upprepad 

information 

Möjlighet ställa frågor 

Lugnande besked och bekräftelse av given 

information skapar trygghet 

Omständigheter som gör det svårt att 

komma ihåg information  

 

Ej mottaglig för information pga. påverkan 

efter operation 

Påverkan efter operation gör att information 

glöms 

 

Kombination av muntlig och skriftlig 

information 

 

Tydligare information vid 

mottagningsbesöket i kombination med 

förklarande bild 

Anhörig med som stöd 

Kombination av muntlig och skriftlig 

information 

Förtydligande skriftlig information 

E-hälsa, information genom Internet och 

telefon 

 

Information genom Internet 

Telefonkontakt 

 

 

3.3.1 Vad skapar förutsättningar för att minnas information 

Resultatet presenteras utifrån de framtagna kategorierna, se tabell 5. Illustrativa citat finns 

med i texten för att ge en tydligare bild av informanternas beskrivningar. 
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Faktorer som underlättar mottagande av information: 

Här tar informanterna upp flera faktorer som de pekar på gör att de varit nöjda med 

informationen. En faktor som återkommer hos flertalet är möjligheten att fråga ¨ jag har 

inte saknat nånting, i och med att jag fråga själv också, det jag tyckte jag behövde veta så 

då hade jag inte dom frågorna obesvarade om man säger¨(i 4). Flera informanter pratar om 

den muntliga information de fått och poängterar då att det muntliga informationstillfället 

ger möjlighet att ställa frågor. Att personalen också frågade om det var något de undrade 

över nämndes också. Upprepad information nämndes också som positivt. Flera beskrev 

också att de blev väldigt väl bemötta vilket nämndes i samband med att de var nöjda med 

informationen. Att känna förtroende för personalen beskrivs som värdefullt 

 

Tid är en annan faktor som flera informanter nämner. En beskriver sig ha fått muntlig 

information efter operationen när hen fortfarande kände sig påverkad av läkemedel. 

Möjligheten att fundera över det som sades och att det fick ta tid poängteras som värdefullt 

och informanten beskriver sig vara nöjd med informationstillfället. Det behöver gå några 

timmar efter operationen, beskriver en informant, för att man ska kunna ta till sig 

informationen. I samband med reflektion över att det är viktigt med tid för att få och 

komma ihåg information tar en informant upp önskan om att få stanna kvar över natten 

efter operationen ¨ så här i efterhand så kanske man inte kommer ihåg allt dom sa, men det 

blir ju lite så när man åker hem samma dag tyvärr… jag tycker det vore nästan läge om 

man kunde ligga kvar en natt¨(i 8). 

 

Att känna trygghet med den information man fått beskrivs som viktigt. En informant 

beskriver hur förklaringar gavs om förbandet och varför det såg ut som det gjorde. Hen 

konstaterar själv att utan den informationen hade det nog funnits risk för oro och osäkerhet. 

En annan informant beskriver hur positivt det var när den givna informationen om rörelser 

stämde så exakt, det skapade förtroende för den givna informationen och en förståelse för 

varför man ska göra på ett visst sätt. Att få lugnande besked om att inga rörelser är farliga 

och att inget kan gå sönder i axeln beskrivs också av flera informanter. Det skapade 

trygghet och onödig oro och rädsla kunde därigenom undvikas. 
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Omständigheter som försvårar att komma ihåg information: 

Här tar flertalet informanter upp det faktum att de kände sig påverkade efter narkos och 

smärtstillande läkemedel något som de själv menar försämrade möjligheten att förstå och 

komma ihåg information. Känslor informanterna beskriver var att de var ¨lite snurriga¨, 

¨yr¨, ¨lite tom i huvudet¨ eller ¨man var väl inte hundra i knoppen¨. En informant beskriver ¨ 

jag lyssnade jag förstod, men alltså jag var så borta i huvudet för att lägga i minnet allt det 

han sa¨(i 6). En informant ringde själv upp dagen efter operation för att få svar på vissa 

frågor. En annan dubbelkollade informationen med en bekant läkare för att försäkra sig om 

att informationen var korrekt uppfattad. Informanter beskriver också att de var för 

påverkade för att komma på vad de ville fråga om då de träffade läkaren efter operation 

¨läkaren kom..och frågade om jag hade några frågor, han sa väl att det hade gått bra…jag 

hade inga frågor då jag var liksom.. lite lite.. tom.. i huvet¨(i 3). 

 

3.3.2 Hur önskar patienterna få informationen förmedlad i samband med sin 

dagkirurgiska axeloperation? 

Resultatet presenteras utifrån de framtagna kategorierna, se tabell 5. Illustrativa citat och de 

faktorer som informanterna tar upp som motivering finns med i texten 

 

Kombination av muntlig och skriftlig information: 

Då informanterna redogjorde för hur de själva önskar få information i samband med 

dagkirurgisk axeloperation nämnde samtliga att muntlig information är bra. Flertalet menar 

att en kompletterande skriftlig information är värdefull men det är muntlig information som 

nämns i första hand. Här poängteras att en muntlig information är personlig och individuell 

samt ger möjlighet att fråga ¨det är väl ändå så pass individuellt, efter ingreppen..för alla 

är ju inte lika liksom,  så det är nog bra att få både muntligt och nåt papper med sig hem¨(i 

4), ¨Jag tror nog mer på det här muntliga, men om det finns några jätteviktiga saker är det 

väl bra att ha kanske ha dom nedskrivna också¨(i 3). Att viktig information bör finnas 

nedskrivet tas upp av flertalet informanter men åsikterna är inte samstämda om den 

skriftliga informationen som givits var tillräcklig eller ej. Att få en skriftlig information av 

läkaren om vad som gjorts på operation efterlystes av en informant. Ytterligare ett förslag 

som togs upp var att i samband med mottagningsbesöket innan operation få tydligare 

genomgång angående operationen och då i kombination med en förklarande bild för ökad 

förståelse. Tydligare skriftlig information om stygnborttagningen och vart man ska vända 

sig om man får någon komplikation togs upp av en annan informant. Att få skriftlig 
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information hemskickad redan innan operationen menar en informant vore bra. En skriftlig 

broschyr kan vara av värde menar en annan informant. Att ha en anhörig med som också 

får ta del av den muntliga informationen nämns av en informant som positivt, det gav ökad 

hågkomst för den information som gavs. 

 

E-hälsa, information genom Internet och telefon: 

Internet som informationsväg kan vara positivt enligt några informanter medan andra inte 

alls kan tänka sig det. Att Internet bara kan vara ett komplement poängterades, vana  

dataanvändare tog upp att det är så olika hur man använder sig av datorn. Möjligheten att 

ha en öppen chattkanal för att ställa frågor var något som en informant funderade över. Det 

skulle kunna vara ett enkelt sätt för kontakt men kanske svårt på grund av den tid som det 

kräver av personalen. En informant tog upp att ett uppföljande telefonsamtal dagen efter 

operation skulle vara värdefullt. Då är man inte så påverkad längre och är kanske osäker 

samt har funderingar kring rörelser ¨det är nog bra kanske med ett uppföljande samtal 

efteråt, i anslutning till operationen… kanske redan dan efter, för då har väl kanske det 

värsta hunnit lagt sig för att man är inte så påverkad av droger då…det är väl då man är 

lite osäker också kanske hur man vågar röra sig och sådär¨(i 3). En informant hade på 

egen hand sökt information om operationen och då via Internet.  

 

4 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Resultatet visade att de områden som flest informanter inte minns information om är risk 

för biverkningar av smärtstillande läkemedel och komplikationer. Flera valde att inte ta 

starka smärtstillande då de upplevde biverkningarna så besvärliga. Trots att alla 

informanterna hade information om aktiviteter och rörelser framkom det att flera saknat 

praktiskt information och instruktioner om hur man ska göra i vissa vardagssituationer. 

Funderingar och önskemål om förtydligande av operationsinformationen framkom också. 

Att påverkan efter narkos och av smärtstillande inverkar på möjligheten att komma ihåg 

information är tydligt. Faktorer som tid och möjlighet att fråga tas upp som viktiga för att 

ändå kunna tillgodogöra sig informationen liksom att känna förtroende och bli väl bemött. 

En muntlig information i kombination med en skriftlig information där de viktigaste 

delarna poängteras var det vanligaste önskemålet vad det gällde informationssätt.  
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4.2 Resultatdiskussion   

Vid sammanställningen av vilken information patienterna minns är det frågorna om 

operationsfynd, aktiviteter och kontaktuppgifter som flest har hågkomst av. Punkterna 

information om biverkningar av smärtstillande och komplikationer är det flest informanter 

inte minns information om. Den information som saknas är något som överensstämmer 

med tidigare forskning t.ex. en australiensisk studie av dagkirurgiska patienters erfarenheter 

(Williams, Ching et al. 2003) och en svensk studie av dagkirurgiska patienters erfarenhet av 

tillfrisknande efter operation (Berg et al. 2013). Hanteringen av smärta efter operation är 

viktig och sjuksköterskan har en mycket viktig roll för att öka patienternas förståelse för 

detta (Coll, Ameen et al. 2004). Om patienterna undviker medicinering pga. att de upplever 

biverkningar måste större fokus läggas på undervisning kring detta. Det kan vara så att 

patienterna inte lägger denna information på minnet då den i stunden inte känns angelägen. 

Bästa sättet att hantera biverkningar är att försöka undvika dem, här kan sjuksköterskans 

undervisning och information ha stor betydelse. Uppfattningen om att man ska räkna med 

och stå ut med smärta efter operationen nämns av flera informanter vilket överensstämmer 

med resultat i tidigare forskning (Dewar, Scott et al. 2004). I sjuksköterskans undervisning 

är det då viktigt att försäkra sig om att patienterna verkligen har förstått varför det är viktigt 

att smärtan hålls på en acceptabel nivå. 

 

Trots att alla informanter kommer ihåg att de fått information om aktiviteter efterfrågas en 

tydligare och konkretare information angående rörelser och aktiviteter i vardagen. Konkreta 

råd angående kläder liksom tips på t.ex. viloställningar efterfrågas liksom vilka rörelser och 

aktiviteter som kan ge ökad smärta. Detta är förståeligt då det i tidigare forskning (Watt-

Watson, Chung et al. 2004) framkommit att dessa aspekter hör till de områden som upplevs 

besvärliga.   

 

Intressant är det faktum att trots att flertalet informanter upplevt att de varit påverkade då 

de fick information och därigenom inte kom ihåg allt så föredrog de ändå muntlig 

information. Det personliga bemötandet och möjligheten att ställa frågor upplevdes som 

viktigt.  Att kombinera denna muntliga information med en skriftlig där de allra viktigaste 

frågorna belyses var något som informanterna omnämnde. Detta stämmer väl överens med 

tidigare forskning som visar just vikten av att kombinera de båda informationssätten och 

kan sägas väl motsvaras av de riktlinjer som Socialstyrelsen har tagit fram för 

patientinformation (Socialstyrelsen 2015b). Att tidpunkten för informationsgivning är 
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viktig tar flera informanter upp. Genom att vänta med att delge viktig information ökar 

möjligheten att patienterna minns den betydligt vilket forskning visar (Blandford, Gupta et 

al. 2011). Att ha den kunskap som behövs för att klara egenvården efter operation är 

centralt för återhämtningen samtidigt som aktuell forskning visar att många fortfarande 

upplever att informationen som ges är motstridig och förmedlas då man ännu inte 

återhämtat sig efter narkos (Berg, Arestedt et al. 2013. Det framkommer inte hur lång tid 

efter operationen informanterna i denna studie fick information. Man kan ana att de 

informanter som har svårt att komma ihåg den givna informationen angående 

operationsresultat erhöll den kort tid efter uppvaknandet alternativt var påverkade av höga 

doser smärtstillande. Denna fråga fanns dock inte med under intervjuerna varför inget 

resultat kan dras utifrån detta. 

 

Viktiga faktorer för att patienterna ska förstå och komma ihåg den information som ges är 

personalens bemötande och det förtroende som skapas i samband med detta. Att 

omvårdnaden efter dagkirurgisk axeloperation organiseras så att det finns tid och utrymme 

för att försäkra sig om att patienterna har förstått informationen liksom möjlighet att vid 

behov upprepa den är viktiga faktorer som lyfts fram av informanterna i denna studie.  

 

Sjuksköterskan har en viktig roll vid förmedlandet av information innan hemgång. Detta tas 

upp i Orems beskrivning av egenvårdens tredje nivå, att stötta och undervisa utifrån 

individens behov och nivå (Berbiglia & Banfield 2014). Att förmedla den kunskap som 

patienten behöver kräver att de individuella egenvårdsbehoven identifieras och klargörs 

vilket understryks i studiens teoretiska referensram (Denyes, Orem et al. 2001). Den 

professionella kommunikationen bygger på en dialog och samspel mellan sjuksköterska och 

patient där sjuksköterskan förmår välja bästa sätt att informera och undervisa utifrån de 

signaler och reaktioner patienten förmedlar. Sjuksköterskan förmedlar viktiga råd för att 

patienten på ett säkert sätt ska kunna återhämta sig i hemmet och omvårdnadens mål är att 

hjälpa patient och anhöriga att själv klara de handlingar som behövs för att uppnå 

välmående efter operationen dvs. uppnå målen för egenvård (Eide & Eide 2006; Berbiglia 

& Banfield 2014).  

 

I studien framkommer det inte alltid vilken personalkategori som delgivit de olika 

informationsbitarna. Detta är naturligt då informationen ofta upprepas av olika personal. 

Flera informanter har uttryckt att det är svårt att kommat ihåg vem som sa vad. Att 
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sjuksköterskan inte informerade något speciellt uttrycktes av informanter trots att de hade 

hågkomst av olika saker som sjuksköterskan hade tagit upp. Detta är intressant då det tycks 

som om sjuksköterskans information inte alltid uppfattas som viktig information utan mer 

som något som omnämns i förbifarten. Det kan vara så att sjuksköterskans information 

ibland inte ges samlat vid ett specifikt tillfälle i motsats till övrig personals 

informationstillfällen. Sjusköterskan är den ur personalen som patienten träffar mest och 

informationen kan ibland ges i samband med omvårdnadsåtgärder. Av vikt är då att 

sjuksköterskan liksom övriga personalkategorier markerar informationstillfället genom att 

tydligt gå igenom de olika informationspunkterna och eventuellt upprepar tidigare given 

information. I McCabes studie av sjusköterskans kommunikation framkommer det att 

patienterna ofta upplever att sjuksköterskan är styrd av sina uppgifter och därför inte 

kommunicerar utifrån patientens individuella behov av stöd (McCabe 2004). Det är alltså 

viktigt att sjuksköterskan har tid och möjlighet att individualisera informationen samt ge 

utrymme för frågor och upprepad information. Det är då av stor vikt att arbetets 

organisation och vårdtyngden anpassas så att utrymme ges för detta. Genom att återkoppla 

samtalet med patienten kan personalen ta reda på om och hur patienten har uppfattat 

informationen och på så sätt bedöma om det finns behov av att förtydliga eller komplettera 

informationen (Socialstyrelsen 2015b). Sjuksköterskan har en mycket viktig roll i att 

försäkra sig om att patient och anhörig har förståelse för den information som getts och att 

inga frågor kvarstår innan hemgång. Att stämma av de viktigaste informationspunkterna 

och återkoppla med patient och anhörig är ett bra sätt att säkerställa detta (Eide & Eide 

2006 s.346-351). 

 

4.3 Metoddiskussion 

Den valda urvalsmetoden med ett lämplighetsurval av åtta informanter kan ses som både en 

styrka och en svaghet i studien. Genom de fastställda kriterierna för urval kan gruppen 

informanter sägas vara jämförbara vad det gäller erfarenhet av axelkirurgi men med 

tillräcklig spridning vad det gäller kön och ålder för att inte utgöra en alltför homogen 

grupp. En större urvalsgrupp hade dock gjort det möjligt att dra fler slutsatser av resultatet. 

Då hade troligen också åldersspridningen varit större i gruppen. Ett större antal sinsemellan 

olika informanter hade ökat studiens trovärdighet ytterligare (Graneheim & Lundman 

2004). I studien framgår inte exakt vilken typ av axeloperation de olika informanterna har 

genomgått. Detta gör att ingen jämförelse kan göras mellan de olika informanternas 

erfarenheter vad det gäller t.ex. smärta och påverkan i det dagliga livet. Enklare typ av 
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kirurgi kan antas skapa mindre påverkan efter operation men detta är inte något som kan 

säkerställas i denna studie. Ytterligare bakgrundsinformation hade behövt inhämtas för att 

även kunna belysa dessa aspekter av patienternas erfarenheter. 

 

Valet av en semistrukturerad intervju gav möjlighet att ställa öppna frågor med syfte att 

fånga informantens direkta hågkomst men samtidig innefatta ett antal frågeområden som 

togs upp om inte informanten själv nämnde dem. Då studiens syfte delvis var att utröna vad 

patienterna minns av olika viktiga informationsbitar som förmedlas efter genomgången 

kirurgi var det viktigt att kunna få med alla de utvalda viktiga informationsfrågorna. En 

styrka i studien är att den utformade intervjuguiden testades genom ett antal provintervjuer 

och modifierades till viss del. Att testa både frågorna och upplägget är viktigt för att 

säkerställa att studiens syfte kan uppnås. Detta är väsentligt för att kunna bedöma metodens 

tillförlitlighet. (Danielsson 2012b; Graneheim & Lundman 2004).  

 

Författarens förförståelse i studiens ämnesområde underlättade att utföra intervjuerna men 

var också något som kan minska studiens tillförlitlighet. Det är viktigt att författarens 

förförståelse om ämnet inte inverkar på resultatet liksom att författarens specifika 

förväntningar inte påverkar resultatet. (Polit & Beck 2012). Det faktum att informanterna 

visste att intervjuaren vanligtvis arbetar på enheten måste beaktas. I samband med att man 

talade om hågkomsten av information nämnde flertalet informanter upprepade gånger att de 

var nöjda med enheten. De poängterade det goda bemötandet, den trygga atmosfären och 

att de som patienter kände sig trygga och lugna. Detta är positivt men kan också indikera att 

de uppfattade intervjun som en granskning av enheten och dess personal.  

 

Den kvantitativa analysen av ¨content area¨ ett bygger helt på det informanten i intervjun 

kommer ihåg av de olika frågorna.  Man kan inte säkert säga om informationen har glömts 

bort av informanten eller om personalen ej har tagit upp frågorna vilket måste beaktas vid 

värderingen av resultatet. Genom att analysera och presentera syftets första del utifrån en 

kvantitativ ansats kunde en tydligare sammanställning göras och de olika frågornas resultat 

jämföras. Genom att välja en kvalitativ ansats i resterande analys kunde en djupare 

beskrivning göras om informanternas beskrivning av och erfarenheter i frågorna (Polit & 

Beck s.618).  Att på detta sätt använda den ¨inbäddade¨ mixade metoden är en styrka då det 

ger en ökad möjlighet att inte bara besvara frågan om vad patienterna minns utan också 

kunna se orsaker till varför patienterna kommer ihåg eller glömmer information. Genom 
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rikliga citat ges möjlighet att få en uppfattning om informanternas beskrivning av de olika 

frågeområdena vilket ger ökad tyngd i förståelsen. 

 

Studiens eventuella överförbarhet är liten. Studien bygger delvis på att en specifik enhets 

rutiner används som underlag i resultatanalysen. Intervjuguiden är således uppbyggd utifrån 

dessa rutiner. Genom den tydliga metodbeskrivningen kan dock liknande studier göras men 

med en anpassning i intervjuguiden utifrån annan enhets rutiner. Att rutinerna ser olika ut 

på svenska dagkirurgiska enheter är något som framkommit i en studie (Stomberg, 

Segerdahl et al.2008). Då kan det vara värdefullt att utvärdera sin enhets rutiner genom att 

efterhöra hur patienterna uppfattat den information de fått. Inga generella slutsatser kan 

dras från en studie med enbart åtta deltagare men en ökad förståelse för de belysta frågorna 

kan fås utifrån informanternas egna beskrivningar (Graneheim & Lundman 2004)..  

 

4.4  Kliniska implikationer för omvårdnad 

Att ta fram rutiner för när och hur information ska ges efter operation är väsentligt för alla 

kirurgiska enheter. En viktig kunskap att ta till sig är de faktorer som patienterna själv lyfter 

fram som varande av stor vikt nämligen: bemötande, förtroende, tid och möjlighet att ställa 

frågor. Detta måste få utrymme i verksamheten. Att tidsaspekten är viktig måste beaktas då 

arbetsrutinerna fastställs. Att säkerställa organisatoriska arbetsrutiner som ger möjlighet att 

informera på det sätt patienterna önskar är av stor vikt liksom att tillse att sjuksköterskan 

har tid för att kunna ge information strukturerat och återkoppla den vid ett samlat 

informationstillfälle. En förtydligande information om hur biverkningar av smärtstillande 

kan förebyggas är väsentlig. För att få en adekvat smärtbehandlig efter operationen behöver 

patienten ha förståelse för varför smärta ska behandlas och få de råd för egenvård som 

behövs för att ordinerade smärtstillande läkemedel ska användas i den utsträckning de 

behövs. Detta är ett område att arbeta vidare med.  

 

4.5  Förslag till fortsatt forskning 

Det vore intressant att upprepa samma studie med informanter som ligger kvar över natten 

efter sin axelkirurgiska operation. Då skulle man kunna ta reda på om det är skillnad i 

hågkomsten av information mellan patienter som opereras dagkirurgiskt alternativt som 

inneliggande patient. Frågan är då också om problem och besvär som uppstår efter 

utskrivning skiljer sig. Att undersöka en större patientgrupps hågkomst av 

informationspunkterna t.ex. genom en enkät vore också av intresse. En annan intressant 
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fråga vore att undersöka om yngre patienter önskar få information angående operation på 

annat sätt än den undersökta patientgruppen.  

 

4.6  Slutsats 

Denna studie visar att det finns viktiga informationsområden som patienterna inte minns 

såsom risk för biverkningar av smärtstillande läkemedel och hur dessa ska förhindras. 

Konkreta råd för att klara praktiska saker i vardagen och för att undvika aktiviteter och 

rörelser som riskerar att ge ökad smärta är något som efterfrågas. För att försäkra sig om att 

den givna informationen inte glöms bort är det viktigt att beakta tiden för 

informationsgivning och försäkra sig om att patienten återhämtat sig tillräckligt efter narkos 

och smärtstillande medel innan informationen ges. Att återkoppla den givna informationen 

och ge utrymme för att ställa frågor är väsentligt. För att möjliggöra detta krävs att arbetet 

organiseras så att personalen ges tid och möjlighet att informera patienterna på så sätt att de 

har de redskap de behöver för att på ett säkert sätt klara återhämtningen i hemmet efter sin 

axeloperation. 
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Bilaga 1. 

INTERVJUGUIDE 

 

Inledande frågor:  

- Hur länge har du haft problem med axeln? 

- Har du väntat länge på operation? 

- Vad har du för sysselsättning (studier/arbete/pensionär)? 

- Har dina axelproblem lett till att du behövt vara sjukskriven? 

- Har du några besvär sedan tidigare som gör att du kan ha svårt att uppfatta 

information? 

 

Kan du berätta lite med dina egna ord om vad man sa till dig innan du gick hem efter 

operationen? 

- Vad sa läkaren 

- Vad sa sjukgymnasten 

- Vad sa sjuksköterskan 

 

- Kan du utveckla det lite mer? 

- Var det något mer du fick information om? 

- Så här i efterhand, var det någon del av informationen som inte känns relevant för dig? 

 

Vad tycker du man behöver veta när man kommer hem efter operationen? 

- har du fått veta det du behöver 

- vad saknade du 

 

Om inte informanten spontant nämnt följande områden kommer frågor att ställas angående 

dem: 

- Smärta – vilken information fick du om smärta efter operation? 

- Smärtlindring – vilken information fick du om hur du ska ta värktabletterna? 

- Fick du information om ev. biverkningar av värktabletterna och hur de kan 

undvikas? 

- Förbandet – vilken information fick du om hur förbandet och såret ska skötas? 

- Aktivitet – vilken information fick du om vad du kan göra för aktiviteter? 

- Komplikationer – vilket information fick du om komplikationer som kan uppstå? 

- Kontakt – vilken information fick du om hur du vid behov kan kontakta sjukhuset? 

 

På vilket sätt tycker du det är bäst att få information angående din operation? 

Kan du beskriva varför du helst vill ha det på det sättet? 

Har du efter det att du kom hem sökt information på egen hand? 

Har du haft kontakt med sjukvården efter det att du kom hem? 

 

Finns det något annat som du vill ta upp som vi inte har berört under intervjun? 

 

Under intervjun uppmuntras patienten att berätta mer och förklara t.ex. genom att följdfrågor 

ställs såsom: Kan du utveckla det lite mer? Berätta mer, hur menar du då? Sammanfattning 

efter varje delfråga (berätta om informationen, saknades något, hur önskar du få information 

samt eventuell ytterligare fråga som informanten tar upp) så att inga missförstånd föreligger. 

 

 


