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Sammanfattning 

Sjuksköterskans roll när det gäller informationsöverföring till patienter är av betydelse. 

Att ge information före och efter operationsingreppet innebär att patienterna blir 

förberedda och kan hantera sin egenvård. Syftet med litteraturstudien var att beskriva 

vad litteraturen beskrivit om patienters erfarenheter av postoperativ information av 

egenvård samt att beskriva vilka informationsätt sjuksköterska/läkare använt för att ge 

postoperativ information. Vidare var syftet att beskrivna vilka urvalsmetoder som fanns 

i artiklarna som ingår i litteraturstudien. Designen var en beskrivande litteraturstudie 

med tolv artiklar varav sju med kvantitativ ansats och fem med kvalitativ ansats. 

Artiklarna söktes fram via databaserna PubMed och Cinahl. Huvudresultat visade att 

många patienter var nöjda med informationen och kände sig förberedda för att sköta sin 

egenvård. Efter hemkomst, trots given information muntligt och skriftlig kunde en del 

patienter få oväntade upplevelser som t.ex. smärta eller trötthet efter ingreppet. Patienter 

ville ha riktad information om vad som gällde just deras ingrepp. Det framkom också att 

motsägelsefull information gavs från sjuksköterska/läkare. Fem av de kvantitativa 

artiklarna använde sig av icke slumpmässigt urval, konsekutivt, resterande två artiklar 

använde sig av slumpmässigt randomiserat urval. I fyra av de kvalitativa artiklarna 

användes strategiskt urval och en använde bekvämlighetsurval. Slutsatsen är att många 

patienter var nöjda med den postoperativa informationen given av sjuksköterska/läkare. 

Dock fanns det hos en del patienter oväntade upplevelser vid hemkomsten. Möjligen är 

det så, att trots att patienterna får, enligt deras egen upplevelse tillräcklig och god 

information, kan det vara svårt att förutse hur det kommer att vara hemma och hur den 

individuella återhämtningen kommer att bli.  Detta kan bero på brist i 

informationsöverföringen från sjuksköterska/läkare. Den postoperativa informationen 

och dess överföring behöver ses över. 
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Abstract  

The information from the nurse to the patient is significant. The patients are prepared to 

the operation if they did get information before and after the operation.  The aim of this 

study was to describe patients’ experiences of receiving information from the 

nurse/physician and in which way it was provided concerning day surgery and the self-

care. Furthermore, this study aimed to review and describe included studies´ type of 

data sampling methods. The literature study had a descriptive design including twelve 

articles. Seven articles had a quantitative approach and five a qualitative approach. The 

articles were found at the database PubMed and CINAHL. The main result showed that 

many patients´ were satisfied with the postoperative information and felt prepared for 

the recovery at home. Though the patients felt prepared some patients could experience 

unexpected feelings such as pain or tiredness after the day surgery. The patients wanted 

specific information concerning their surgery about what activities they could do or not 

do at home. Some information that was given from nurses/physicians were 

contradictory. Five of the quantitative articles used consecutive sampling. The other two 

quantitative articles used random randomized selection. Four of the qualitative articles 

used purposeful sampling and one used convenience sampling. The conclusion of the 

literature study is that that many patients´ is satisfied with the postoperative information 

from the nurse/physician. It could be difficult to predict how to feel when the patients 

get to the home. Though the patients felt prepared some patients could experience an 

unexpected feeling of physical impact. It could be a lack of information from the 

nurse/physician to the patient. The postoperative information and the way it’s 

performed has to be reviewed. 
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1. Introduktion 

1.1 Information 

Ordet information förklaras enligt Nationalencyklopedin som utbilda, undervisa, 

från början ge form åt något, generell beteckning för det meningsfulla innehåll som 

överförs via kommunikation i olika former (NE 2016). I hälso-och sjukvården används 

begreppet information dagligen i olika former. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763) så ska ”Patienten och dennes närstående ska ges information enligt vad som 

anges i 3 kap. patientlagen”. I utdrag ur patientlagen står det att en patient har rätt till 

information om sitt hälsotillstånd, det förväntade vård och behandlingsförloppet, 

väsentliga risker för komplikationer och eftervård (SOSFS 2014:821). 

 

Sjuksköterskans information till patienter ger ökade möjligheter till förståelse av 

innebörden om den är enkel att förstå och grundläggande. Ökad förståelse ger 

delaktighet av patienten i vårdförloppet. Det behövs alltså inte någon mer ingående 

information för att patienten ska tillfriskna snabbare (Murphy et.al 2011). Enligt 

Farrington och Townsend (2014) uppfattas informationen från sjuksköterska bli god, 

utifrån hur patientens förmåga är att ta till sig informationen. Vidare hur sjuksköterskan 

lyssnar på patienten och om det behövs lägga till ytterligare information angående 

behandling och vård. En tydlig kommunikation till patienten från sjuksköterska med 

ögonkontakt, lugnt ansiktsuttryck och trevligt tonläge bidrar till bättre vårdkvalité och 

patientens tillfredsställelse. 

SBAR används inom sjukvården. SBAR är ett verktyg med en mall som används vid 

informationsöverföring mellan olika enheter på sjukhus men kan också  med fördel 

användas vid information till patient. SBAR förklaras med S=situation, B=bakgrund, 

A=aktuellt och R=rekommendation. Detta ger en tydlighet och struktur i överföringen 

av information från sjuksköterska till patient (SKL 2015). 

 

Informationen som ska ges till patienter som ska genomgå operation är av 

betydelse. Att ge mycket information före operation kan vara av värde för hela 

vårdförloppet eftersom patienten då är förberedd på vad denne ska genomgå. Patienten 

kommer också och vara beredd på hur det kommer att vara efter operationen både på 

sjukhuset och hemma (Hammond 2014). Att anhöriga involveras vid information både 

före och efter operationsingreppet är av betydelse då anhöriga ofta efter operationen 
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kommer att vara patientens stöd och hjälp vid en del praktiska göromål (Majholm, 

Esbensen, Thomsen, Engbaek & Möller 2012). 

Att välja rätt tidpunkt för att ge postoperativ information, kan vara av vikt för att 

patienterna ska kunna minnas samt ta till sig den information som är nödvändig. Detta 

för att kommande läkningsprocess skall så optimal som möjligt. I en grupp som fått 

information 30 minuter efter uppvaknandet så minns närmare en fjärdedel inte alls vad 

som är sagt medan i den grupp som fått informationen 40 minuter senare minns nästan 

alla att de fått information (Blandford, Gupta, Montgomery & Stocker 2011). 

 

Dagkirurgipatienten kommer på morgonen, opereras och åker hem samma dag är en 

väl etablerad behandling i Sverige och andra länder. Det har visat sig att de flesta 

kirurgiska ingreppen i Sverige görs inom dagkirurgin. Dessutom har det visat sig vara 

patientsäkert och att ingreppen har ökat de sista fem åren. Många av de som utför 

dagkirurgiska operationer har standardiserade vårdplaner för ingreppet (Warre´n 

Strömberg, Brattvall & Jakobssen 2013). Anhöriga spelar en roll i dagkirurgisk 

verksamhet då de i vissa fall tar hand om patienten hemma som annars skulle ha varit 

inlagd på sjukhus för ingreppet (Majholm et. al 2012). På grund av den växande andelen 

dagkirurgiska åtaganden är det av vikt att få patienten delaktig i omvårdnaden vid 

ingreppet. Att skapa rutin i att informationsöverföring ska bli så optimal som möjligt är 

betydelsefullt för att patienterna ska känna att kontinuiteten i vården fungerar 

tillfredställande (Renholm, Souminen, Turtiainen, Pukka & Leino Kilpi 2013). 

 

1.2 Teoretisk referensram 

Dorotea Orems omvårdnadsteori är en egenvårdsteori, hon anser att människan är 

kapabel att ta hand om sig själv med hjälp från sjukvården. En teori som utvecklar 

människans egenvård. Ibland har människan hinder från t.ex. sjukdom eller livssituation 

för att själv utföra sin egenvård och får då full hjälp från sjukvården för att undvika 

ohälsa. En av sjuksköterskans uppgifter är att informera och utbilda patienten efter en 

operation till att få kunskap och förståelse för egenvårdens betydelse, för att själv kunna 

utföra egenvårdsråd.  Orem delar in egenvårdsåtgärder i tre olika delar och de centrala 

begreppen människa, vårdande och miljö skulle kunna förklaras enligt följande: 

Fullt kompenserad: Patienten som inte är kapabel till att efter ett dagkirurgiskt ingrepp 

på sjukhus kan vårda sig själv får då full hjälp från sjukvården. 

från sjukvården för att uppnå god hälsa. 
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Delvis kompenserad: Patienten som senare kommer att klara sin egenvård efter ett 

dagkirurgiskt ingrepp på sjukhus, men behöver delvis hjälp av sjukvården med det 

patienten inte klarar i nuläget, får information från sjuksköterskan om hur patienten ska 

klara sig i framtiden. 

Det stödjande och utbildande: Patienten som klarar sin egenvård efter ett dagkirurgiskt 

ingrepp på sjukhus får med hjälp av stöd och information från sjuksköterskan för att 

undvika ohälsa (Alligood & Tomey 2010; George, 2005). 

 

1.3 Problemformulering 

Vid dagkirurgiska ingrepp erhåller patienter postoperativ information som är en viktig 

del för att patienter ska känna sig trygga och undvika ohälsa. Författarens intention var 

att ta del av hur litteraturen beskrev dagkirurgiska patienters erfarenhet av postoperativ 

information om egenvård. Författaren ansåg det vara av vikt att få kunskap hur patienter 

uppfattade informationen. Det innebar att sjuksköterskan kan få stöd till att ytterligare 

förbättra utformningen av  information och informationsöverföring om egenvård och 

därmed ge god omvårdnad.  

 

1.4 Syfte 

Syfte med litteraturstudien var att beskriva dagkirurgiska patienters erfarenheter av 

information gällande egenvård given av sjuksköterska/läkare i samband med hemgång 

från dagkirurgisk enhet samt vilka informationssätt som 

använts. Vidare var syftet att beskriva urvalsmetoden för de ingående artiklarna i 

litteraturstudien. 

 

1.5 Frågeställning 

Hur beskrev litteraturen dagkirurgiska patienters erfarenheter av postoperativ 

information om egenvårdsråd? Vilka informationssätt användes av sjuksköterska/läkare 

för att ge information om egenvårdsråd? Vilka urvalsmetoder fanns beskrivna i 

artiklarna som ingick i litteraturstudien? 
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2. Metod 

2.1 Design 

Designen för detta arbete, var en beskrivande litteraturstudie av sökta vetenskapliga 

artiklar. En litteraturstudie kunde göras med hjälp av evidensbaserade studier att 

analysera, sammanställa och dra slutsatser (Polit & Beck 2012). 

Då författarens avsikt var att beskriva patienters erfarenheter av postoperativ 

information till egenvård, lämpade sig valet av litteraturstudie. 

 

2.2 Sökstrategi 

Tabell 1 redovisar databaser, sökord, sökordskombinationer och limits 

Databas Begränsningar 

(limits), 

sökdatum 

 

Söktermer Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

(exklusive 

dubletter) 

 

Medline via 

PubMed 

 

10 år, Adult 19+ 

years, humans 

20160212 

 

Postoperative 

information AND 

Day surgery AND 

experience 

 

68 4 

 

Medline via 

PubMed 

 

10 år, Adult 19+ 

years, humans 

20160212 

 

Postoperative 

information AND 

Day Surgery AND 

nurs* 

 

46 2 

 

Medline via 

PubMed 

 

10 år, Adult 19+ 

years, humans 

20160212 

 

Postoperative 

information AND 

Ambulatory 

surgical 

 

93 2 

Medline via 

PubMed 

10 år, Adult 19+ 

years , humans 

20160420 

Postoperative information 

AND Ambulatory surgery 

88 

 

1 

Cinahl 10 år, All adult, 

humans 

20160410 

Ambulatory surgery AND 

Postoperative care 

118 2 

Manuell sökning 20160410 Artikel kom som förslag vid 

hämtning av en artikel under 

sökord Postoperative 

information AND Day 

surgery AND experience 

 1 

     

Totalt 12 
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2.3 Urvalskriterier 

Kriterier för urval av artiklar var empiriskt vetenskapliga artiklar som var relevanta för 

föreliggande litteraturstudies syfte och frågeställningar. Se tabell 1. 

Sökord som använts var: postoperative information, day surgery, ambulatory surgery, 

ambulatory surgical, patientexperience, experience, nurs*, postoperative care, 

ambulatory surgical och även en kombination av dessa resulterade i tolv valda artiklar. 

Alla sökningar gjordes i båda databaserna PubMed och Cinahl.  

Mestadels fritextsökning användes då endast ett sökord fanns som MeSH term vilket 

var Ambulatory surgical. MeSH term ger ett enhetligt sätt att hämta information där 

olika termer kan ha samma betydelse inom sökningen. 

Inklusionskriterier var att valda artiklar var publicerade för max 10 år sedan eller senare, 

vuxna över 19 år, artiklar på svenska eller engelska, peer rewied.  

Artiklarna skulle vara godkända från etisk kommitté för att vara med i föreliggande 

litteraturstudie.  

Urval av gratis fulltext gjordes inte vid sökningarna, av alla valda artiklar utom en var 

dock gratis fulltext. Den som inte var fulltext hämtades hem kostnadsfritt genom Region 

Gävleborgs sjukhusbibliotek.   

 

2.4 Urvalsprocessen och utfallet av valda artiklar  

Tolv artiklar fanns för att gå vidare med litteraturstudien.  

Vid sökningar i databaser har följande exkluderingar gjorts: barn, artiklar på annat språk 

än engelska eller svenska, artiklar som visade sjuksköterskans syn på patienters 

egenvård efter operation. 

Antalet träffar vid första sökningen blev totalt 295 artiklar. Alla titlar lästes igenom och 

72 utgick då de ej svarade på syfte och frågeställningar. 223 artiklar återstod, abstracten 

till dessa lästes igenom och resulterade i 13 stycken dubbletter, 3 studier på annat språk 

än svenska eller engelska samt 181 studier som inte stämde överens med syfte och 

frågeställningar vilka exkluderades. Kvar blev 26 möjliga artiklar, dessa lästes igenom i 

sin helhet och 17 artiklar exkluderades och därmed kvarstod 9 artiklar att kunna svara 

på syfte och frågeställningar. 

De inkluderade artiklarna som var ”peer rewieved”. 

 

Nya sökningar gjordes för att komplettera till antalet artiklar till föreliggande 

litteraturstudie. Sökningen i Cinahl gav 118 träffar varav alla titlar lästes igenom. 2 
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artiklar kunde tas med i föreliggande litteraturstudie som svarade på syfte och 

frågeställningar. När en av dessa artiklar hämtades från databasen kom förslag på 

ytterligare en artikel, denna ansågs kunna svara på syfte och frågeställningar och ingick 

i föreliggande litteraturstudie. 

Det slutliga antalet uppgick till tolv artiklar som ingick i föreliggande litteraturstudie. 

   

2.5 Dataanalys 

De tolv artiklar som valdes ut har noggrant lästs igenom ett flertal gånger och metod- 

och resultatdelen granskats ytterligare. Artiklarnas resultat kategoriseras utifrån 

frågeställningarna, två huvudkategorier varav en av dem med tre underkategorier. 

Utifrån detta kunde en kategorisering av artiklarnas resultat göras och även 

kvalitetskriterier redovisas. Detta visas under resultatdelen i föreliggande litteraturstudie 

och visas överskådligt i bilaga 1 och 2 där bilaga 1 redovisar artiklarnas syfte och 

resultat och bilaga 2 redovisar granskning av design, urvalsmetod, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod och dataanalys. De valda artiklarnas kvalité granskades utifrån 

den metodologiska aspekten urvalsmetod (Polit & Beck 2012) 

som redovisas under egen rubrik.  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

I de artiklar som ingått i litteraturstudien fanns det angivet de antingen har skriftliga 

medgivanden från patienter eller medgivande från etisk kommitté. Författaren strävade 

efter vara objektiv i granskning och inte lägga in egna värderingar eller åsikter i arbetet 

(Polit & Beck 2012). 
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3. Resultat 
 

Tolv artiklar granskades för att beskriva vilka erfarenheter patienter inom dagkirurgisk 

vård har av postoperativ information om egenvård som givits av sjuksköterska och vilka 

informationssätts som används samt att beskriva den metodologiska aspekten 

urvalsmetod. Av de valda artiklarna som granskats hade sju artiklar kvantitativ ansats 

och fem kvalitativ ansats. Resultatet presenteras i löpande text med tre huvudrubriker: 

”Patienters erfarenheter av postoperativ information om egenvård” med underrubriker: 

”Nöjd och mindre nöjd med information”, Oförberedd inför hemgång” och ”Önskad 

riktad information”, ”Sjuksköterskans/läkarens  informationssätt gällande information 

om egenvårdsråd” och ”Urvalsmetod”. De ingående artiklarna som granskats finns 

översiktligt beskrivna i bilaga 1 och bilaga 2.  

 

 

3.1 Patienters erfarenheter av postoperativ information av egenvård 

3.1.1 Nöjd och mindre nöjd med information 

Enligt (Gilmartin 2007; Lemos et. Al 2009; Mitchell 2014; Yin, Goldsmith & 

Gambardella 2015) så var merparten av patienterna nöjda med informationen inför 

hemgång och kände sig förberedda och säkra att åka hem.  

Hersht, Massicotte och Bernstein (2007), Mitchell (2014) beskrev att patienterna var 

nöjda med informationen inför hemgång inom flera aspekter: informationen upplevdes 

förstålig samt tillräcklig för att förbereda sig på problem som skulle kunna uppstå efter 

dagkirurgiskt ingrepp, tillfreds med all information och detta gjorde dem positiva och 

upplevde att de kände sig förberedda för alla händelser hemma. De flesta patienterna 

(Gilmartin 2007) ansåg att de fick tillräcklig information inför hemgång och även att 

sjuksköterskan angav att det var viktigt att ha någon hemma hos sig första dygnet. De 

fick även skriftlig information och utrymme för att diskutera frågor. De patienter 

(Lemos et. al. 2009) som var mycket nöjda vid hemgången var också mer nöjd med 

informationen, hade mindre smärta, färre infektioner och snabbare tillfrisknande.  

 

Enligt Yin, Goldsmith och Gambardella (2015)  var interventionsgruppen som fick ett 

extra webbaserat informationstillfälle om ingreppet mer förberedd och säker inför 

hemgång än deltagarna i kontrollgruppen. Deltagarna i interventionsgruppen ställde fler 

ingående frågor om ingreppet inför operationen och hade ökad förståelse om 

händelserna hemma.  
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Hersht, Masssicotte och Bernstein (2007) menade att skriftlig och muntlig information 

med fördel enkel och grundlig information var betydelsefull för patienternas trygghet. 

De flesta patienterna uppskattade detta, däremot framkom det att de patienter som hade 

en anhörig med sig vid informationssamtalet blev mer passiva och hade svårt att återge 

informationen, de litade på att deras anhörig skulle förstå allt. 

Gilmartin (2007) och Mitchell (2014) framhöll att trots att muntlig och skriftlig 

information gavs, upplevde patienterna negativ erfarenhet av smärtregimen, trötthet och 

missfärgning av hud, svullnad vid operationssår, miktionsbesvär när de var hemma. Det 

fanns även (Gilmartin 2007) några patienter som kände sig missnöjda med samtalet 

inför hemgång. De upplevde att det inte gavs tillfälle att diskutera frågor angående 

sexuell förmåga efter operationen eller att de inte fick tala med operatören innan 

hemgång. De patienter (Lemos et. al. 2009) som innan operationen gjort ett besök på 

operationskliniken hade en hög grad av tillfredställelse från hela operationsdagen med 

vården före, under och efter operation. Efter den uppföljande intervjuen 30 dagar 

postoperativt så var färre antal patienter nöjda med helheten än direkt vid hemgång. 

 

Berg, Årestedt och Kjellgren (2013), Bryson, Mercer och Varpio (2014), Flanagan 

(2009), Gilmartin (2007), Hersht, Massicotte och Bernstein (2007), Mitchell (2014) 

beskrev vikten av anhörigas roll för patientens återhämtning då de bland annat hjälpte 

patienten med praktiska göromål och fanns som stöd efter operationen. 

  

3.1.2 Oförberedd inför hemgång 

Patienterna fick motsägelsefull information, informationen var skriftlig och 

undertecknad läkaren men upplevdes oklar eller motsägelsefull. Patienterna kände sig 

osäkra hemma och undrade vad som gällde (Berg, Årestedt & Kjellgren 2013; Bryson, 

Mercer & Varpio 2014; Flanagan 2009). Det beskrevs av flera författare att patienterna 

kände sig nöjda med vården och sjuksköterskan/läkaren på sjukhuset men samtidigt var 

patienterna lite överraskade över att de ska kände så pass mycket smärta, trötthet, 

fysiskt inaktivitet trots information innan hemgång (Bryson, Mercer & Varpio 2014; 

Flanagan 2009; Yu, Chen, Duan, Ma & Dai 2014). Erkal (2007) beskrev patienters 

svårigheter att hantera trötthet, smärta och blodig urin under de första dagarna efter 

undersökningen.  
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Flanagan (2009) ansåg att hälso- och sjukvården tenderade att förringa ingreppet för att 

lugna oroliga patienter angående det dagkirurgiska ingreppet. Detta medförde att 

patienterna inte var förberedda på att de besvär som uppstod när de var hemma som 

exempelvis smärta, trötthet, illamående. 

Enligt Yu et. al. (2014) så var 84% av patienterna nöjd med informationen om ingreppet 

men hälften av deltagarna saknade råd om egenvård så de kände sig bekymrade över 

bristfällig kunskap över tiden efteråt. 

Mitchell (2014) beskrev en aspekt som analyserades angående smärtregim hemma som 

inkluderade bl. a hur länge patienterna tog smärtstillande tabletter, tid innan de kände 

sig piggare så var patienterna mindre nöjda vilket sammankopplades negativt med 

förberedelse för alla händelser hemma.  

 

Enligt Flanagan (2009) tyckte patienterna att det var bra med uppföljande samtal så de 

fick dryfta sina bekymmer med sjuksköterskan.  Berg, Årestedt och Kjellgren (2013), 

Bryson, Mercer och Varpio (2014), Erkal (2007) beskrev att patienter och anhörig 

önskade att sjuksköterska/läkare skulle förbättra sin kommunikation till patienter vid 

utskrivning och finnas tillgängliga för frågor hemifrån, t.ex. en ”direktlinje” till 

dagkirurgienheten för att känna sig säkra i sin egenvård.  

 

3.1.3 Önskad riktad information 

Det var betydelsefullt för patienterna att få information som direkt berörde dem och 

deras operation, vad som var viktigt att veta kring sårvård, aktivitet, mat osv för att 

känna en säkerhet hemma i sin egenvård. Om informationen var riktad just till 

patienten- individanpassad utifrån dennes förkunskaper så togs den emot bättre än 

allmän information. (Berg, Årestedt & Kjellgren 2013; Erkal 2007; Leino-Kilpi et. al. 

2009).  

 

Leino-Kilpi et. al. (2009) menade att hälften eller ibland mer än hälften av patienterna 

inte själv är aktiva att själva söka kunskap i sin egenvård utan väntar på information 

från sjukvården. Det var mestadels kvinnor och personer med hög utbildning som själva 

sökte kunskap om sin egenvård. Äldre patienter var mindre benägna än yngre att själva 

delta i sin egenvård. De patienter som hade kunskap om ingreppet från början fick inte 

så mycket ny kunskap jämfört med de som inte själv aktivt hade uppsökt kunskap. En 

teori som beskrevs av författarna var att detta kan bero på att de som själva inhämtat 

information och kunskap, vilket innebar att de visste det mesta som kunde uppstå efter 
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en operation. Vidare ansåg författarna att det blir en utmaning för sjuksköterskor att 

individanpassa information efter patienters förkunskaper. Glindevad och Jorgensen 

(2007) visade att ha ett utökat informationssamtal om smärtregim ca 30-60 minuter 

långt vid hemgång hade ingen inverkan på intag av smärtlindrande tabletter i de två 

undersökningsgrupperna som ingick i studien. 

 

3.2 Sjuksköterskans/läkarens informationssätt gällande information om 

egenvårdsråd 

Patienterna beskrev för Hersht, Massicotte och Bernstein (2007) att informationen från 

sjuksköterskan var grundlig, muntlig och skriftlig. Patienterna fick ett informationsblad 

som de ansåg vara mycket tydlig och komplett, inga fler frågor uppstod. De flesta 

patienterna ansåg den skriftliga informationen vara utmärkt och stämde överens med 

den muntliga informationen. 

 

Sjuksköterskan gav muntlig och skriftlig information, hen gav också utbildning inför 

hemgång om smärtlindring, sårvård, mathållning, aktivitet samt om och när sjukvård 

borde sökas gällande det aktuella ingreppet. Information gavs om hur patienten skulle 

kontakta sjukvården och uppmuntrade att en anhörig skulle vara hos patienten det första 

dygnet (Gilmartin 2007).  

 

Glindevad och Jorgensen (2007) beskrev att den sedvanliga informationen från 

sjuksköterska gavs dels före operationen och efteråt, inför hemgång. Den muntliga 

informationen före operationen tog 5-10 minuter och innehöll: postoperativ smärta, 

postoperativ tarmfunktion, rekommendationer för aktivitet och sjukskrivning. 

Informationen inför hemgång innehöll: hur smärtan ändras under tillfrisknandet, dusch 

och badrestriktioner, suturtagning och laxeringsalternativ vid behov. Fem broschyrer 

delades också ut gällande: anestesiinformation, sjukhusvistelse och pre och postoperativ 

vård. Författarnas hypotes var att ett utökat informationstillfälle vid hemgång som tog 

ca 30-60 minuter samt ett uppföljande telefonsamtal den andra postoperativa dagen 

skulle minska smärtan hos patienterna. Resultatet visade ingen skillnad mellan 

undersökningsgrupperna.  

Berg, Årestedt och Kjellgren (2013) beskrev att muntlig information gavs och ibland 

snabbt och mycket. Motsägelsefull information från olika yrkesgrupper gavs ibland, 

vilket resulterade i att patienten hade svårt att minnas. Det beskrevs att en del patienter 
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ibland fick informationen om operationen och egenvårdsråd vid operationsbordet innan 

operationen startade medan andra direkt efter då de fortfarande var påverkade av 

läkemedel så de hade svårt att minnas vad som sagts. 

 Bryson, Mercer och Varpio (2014) beskrev även att muntlig och skriftlig information 

gavs. De olika skriftliga instruktionerna som innehöll information om dagkirurgienheten 

och om det specifika ingreppet upplevdes av patienterna som motsägelsefulla.   

 

Flanagan (2009) beskrev att trots information från sjuksköterskor och läkare var 

patienterna oförberedda på upplevelsen hemma med smärta och trötthet. Det framgick 

dock inte hur utbildningen gavs. 

 

Att få ett extra webbaserat informationstillfälle var av värde för att patienter skulle 

känna sig säkra och trygga inför hemgång. Patienterna fick innan inskrivning ta del av 

en informationsfilm om anatomi, patofysiologi och information om vården före och 

efter operationen. Detta gjorde att de ställde mer frågor om sitt ingrepp och tiden 

därefter jämfört med kontrollgruppen som fick den sedvanliga informationen, dock 

fanns varken sedvanlig information eller sjuksköterskeinformation beskriven (Yin, 

Goldsmith & Gambardella 2015). 

 

Yu et. al. (2014) beskrev att patienterna saknade kommunikation och information från 

sjukhuspersonal både före och efter operationen så både patienter och dess anhöriga 

hade oro vid hemgång från sjukhuset. 

 

Enligt Leino-Kilpi et. al. (2009) så var det få patienter som själva sökte information 

kring sin operation utan förväntade sig att få den information och utbildning de behövde 

för sin egenvård av sjukvården. Dock beskrev de inte hur informationen från 

sjuksköterska gavs. Erkal (2007) och Lemos et. al. (2009) beskrev inget alls om 

informationssätt från sjuksköterska. 

 

3.3 Urvalsmetod 

I detta arbete har tolv artiklar valts ut att granska varav sju har kvantitativ ansats och 

fem har kvalitativ ansats. Den metodologiska aspekten urvalsmetod granskas utifrån 

Polit och Beck (2012). Samtliga artiklars urvalsmetod presenteras överskådligt i bilaga 

2. 
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Alla artiklarna beskrev sin urvalsmetod tydligt.  Urvalsmetoden i fem av de kvantitativa 

artiklarna var  (Erkal 2007; Leino-Kilpi et. al 2009; Lemos et. al. 2009; Mitchel 2014; 

Yu et. al 2014) icke slumpmässigt urval, konsekutivt.  Urvalstmetoden i de två 

återstående (Glindevad & Jorgensen 2007; Yin, Goldsmith & Gambardella 2015) hade 

slumpmässigt randomiserat urval. 

Fyra av de kvalitativa artiklarna använde urvalsmetoden strategiskt urval (Berg, 

Årestedt & Kjellgren 2013; Bryson, Mercer & Varpio 2014; Gilmartin 2007; Hersht, 

Massicotte & Bernstein 2007) medan Flanagan (2009) använde bekvämlighetsurval som 

sin urvalsmetod. 

 

4. Diskussion 

 
4.1 Huvudresultat 

Patienters erfarenheter av postoperativ information beskrevs på olika sätt i de olika 

studierna. Det kunde ses samband i de olika studierna om patienters upplevelse av 

välbefinnande och hur de var förberedda på att sköta sin egenvård hemma. Det fanns 

brister i den postoperativa informationen vilket medförde att patienterna blev 

överraskade över att tiden hemma efteråt kunde vara problematisk. Uppgiften att ge 

tillräcklig information så att patienterna blev optimalt förberedda på sin egenvård kunde 

vara svårhanterlig.  Ytterligare ett samband var att i några av artiklarna framkom det att 

motsägelsefull information från olika yrkeskategorier gavs vilket gjorde patienterna 

osäkra på vad som gällde när de väl kom hem. 

  

Kombinationen av muntlig och skriftlig information kunde ses vara betydelsefull för att 

patienterna skulle känna sig säkra med egenvården. Det framkom även att ett 

uppföljande mottagningsbesök eller telefonsamtal kan vara betydelsefullt för att få 

patientens hela vårdförlopp så optimalt som möjligt. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

De tre rubrikerna som angavs i resultatdelen Nöjd och mindre nöjd med informationen, 

Oförberedd inför hemgång och Önskad riktad information var en sammanfattning med 

några ord om vad patienternas upplevelse har visat i stort i föreliggande litteraturstudie.   

Eftersom det i Sverige idag görs så många dagkirurgiska ingrepp kan det vara av 

betydelse att patienterna känner sig nöjda med informationen de får efter operationen. 

Studier har visat (Gilmartin 2007; Hersht, Massicotte & Bernstein 2007; Mitchell 2014; 
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Yin, Goldsmith & Gambardella 2015) att god och tillräcklig information gav nöjda 

patienter som upplevde sig förberedda på att åka hem och förberedda på egenvården. De 

tillfrisknade också snabbare (Lemos et. al 2009). Informationen behövde dock inte vara 

ingående för att förbereda patienten väl inför hemgång, utan enkel, grundläggande och 

lättfattlig och gärna en kombination av muntlig och skriftlig information gav en trygg 

patient för att klara sin egenvård (Murphy et. al 2011; Mitchell 2014; Hersht, Massicotte 

& Bernstein 2007). God information baserades även på patientens förkunskaper och 

förmåga att ta till sig informationen och detta stärkte vårdkvalitén och patientens 

tillfredställelse (Farrington & Townsend 2014).  En del av sjuksköterskans omvårdnad 

består av att stödja och utbilda för att främja hälsa vilken är en hörnsten i Orems 

egenvårdsteori. Då sjuksköterskan gav postoperativ information och därmed gjorde 

patienten delaktig och möjliggjorde att denne kunde klara sin egenvård hemma. Erkal 

(2007) beskrev vikten av att patienten fick utbildning innan operation och inför 

hemgång. 

 

Individanpassad postoperativ information till patienten kan vara ett utvecklingsområde 

för sjuksköterskor, att anpassa informationen utefter den aktuella situationen, patientens 

förkunskaper och situation hemma (Leino-Kilpi et. al. 2009). I den individanpassade 

informationen var det av vikt att informera om vad som just gällde den patienten 

gällande ex. sårvård, aktivitet, arbete, smärtlindring mm (Berg, Årestedt & Kjellgren 

2013; Erkal 2007; Hammond 2014; Leino-Kilpi et. al. 2009) för att patienten själv ska 

känna att informationen berör dem och ta till sig den lättare. Att välja den rätta 

tidpunkten för informationen är också av vikt för att patienten skulle ta till sig 

informationen. Att ge informationen för nära anestesin gjorde att patienten inte minns 

riktigt vad som blev sagt och inte heller ställde frågar för de kunde inte ta till sig det 

som berörde dem just då (Berg, Årestedt & Kjellgren 2013; Blandford et. al. 2011).  

Berg, Årestedt och Kjellgrens (2013 s.1636) beskrev en patient ”It´s really hard to get a 

ton of information when you´ve just woken up. It´s not really that you are super smart 

just then and remember… or actually are even interested in what somebody wants to 

say to you”.  

Citatet beskrev hur upplevelsen var av information när den gavs för nära anestesin. 

Viktigt för sjuksköterskor att ha med sig detta vid informationssamtalet, att förvissa sig 

om att patienten är riktigt vaken. Blandford et. al. (2009) beskrev att efter ungefär lite 
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mer än en timme så mindes nästan alla patienter att de fått information.  Att upprepa 

informationen kunde också bidra till optimal förberedelse inför hemgång. 

 

Att få motsägelsefull postoperativ information gjorde patienterna osäkra och 

oförberedda inför hemgång. En deltagare i Flanagans (2009) artikel beskrev att läkaren 

ansåg att patienten skulle kunna arbeta dagen efter operationen men efter ingreppet 

skulle patienten inte kunna tänka sig detta med tanke på hur den mådde. Sjuksköterskan 

hade informerat om att ta ledigt från arbetet för att tillfriskna men patienten trodde 

sjuksköterskan överdrev men insåg efteråt att så inte var fallet. Fler patienter hade den 

upplevelsen. Bryson, Mercer och Varpio (2014) beskrev att en patient fått flera 

skriftliga informationer undertecknad läkarens namn men informationen var 

motsägelsefull. Även tidigare studier har visat Boughton och Halliday (2009) att 

patienter känner sig osäkra vid hemgång med motsägelsefulla egenvårdsråd given av 

sjuksköterska och avsaknad av riktade råd. 

Warre´n Strömberg, Brattvall och Jakobssen (2013) beskrev att det användes 

standardiserade vårdplaner på många dagkirurgienheter i Sverige och om dessa 

användes enligt riktlinjer så borde inte motsägelsefull information kunna ges.  

 

Den sedvanliga informationen gavs muntligt eller skriftligt, i denna tid när internet är 

tillgängligt fanns möjligheten att många patienter själva sökte information om sitt 

ingrepp. Trots det, har patienternas egna inhämtade information inte visat sig så 

framträdande i analyserade artiklar (Leino-Kilpi et. al.2009). De flesta patienterna 

inväntade information från sjuksköterska/läkare om sitt ingrepp och följde detta, de tog 

inte själva initiativet till att söka information eller genomförde någon åtgärd vid 

funderingar. Detta kunde enligt författarna till artikeln bero på att de flesta deltagarna i 

studien var äldre och de hade mindre benägenhet att själva delta och utforma sin 

egenvård.  Däremot så sökte kvinnor och välutbildade i högre grad själva kunskap om 

egenvård.  Webbaserad information ligger i tiden, att få en extra informationsfilm om 

ingreppet som förklarade anatomi, patofysiologi och information om vården före och 

efter ingreppet gav trygga och förberedda patienter inför hemgång som dessutom ställde 

mer frågor om ingreppet eftersom de hade mer kunskap (Yin, Goldsmith & 

Gambardella 2015).  Möjligtvis kunde det goda resultatet av den webbaserade 

informationen förklaras av att deltagarna i studien skulle ha internetvana samt 

internetuppkoppling och därav vana att ta till sig information via internet. Samband 



 

15 

kunde ses att de tog till sig mer information och ställde frågor och var mer förberedda 

än de som inte fick ta del av den webbaserade informationen. 

 

Vidare beskrev flera artiklar vikten av att involvera anhöriga till att bli delaktiga i 

eftervården (Bryson, Mercer & Varpio 2013; Erkal 2014; Gilmartin 2007; Majholm et. 

al. 2012). Anhöriga behövdes som stöd, hjälp med praktiska göromål som påklädning, 

matlagning, handling, sårvård etc. De anhöriga behövdes mer än vad patienten och 

anhöriga trodde från början då både patient och anhörig upplevde att hela livet blev mer 

påverkat av operationen än vad de trodde från början.  En del anhöriga tog ledigt några 

dagar från sitt arbete för att finnas där för patienten som hjälp och beskrev att när de 

återgått till arbetet var oroliga och ringde hem till patienten för att höra hur det gick. 

Anhörigas roll kanske var mer betydelsefull än vad som kunde tänkas innan ingreppet. 

Dagkirurgi har visat sig vara en säker vård och expanderar och då är det extra viktigt att 

tänka på och involvera anhöriga, speciellt när det gäller äldre patienter.   

 

Att fundera över att ha ett uppföljande mottagningsbesök några veckor efter det 

dagkirurgiska ingreppet kan vara av betydelse för att patientens upplevelse av hela 

vårdförloppet blir en positiv erfarenhet. Lemos et. al. (2009) beskrev att patienterna inte 

var fullt lika nöjda med upplevelsen efter 30 dagar och menade att detta skulle kunna 

förklaras att egenvårdsråd inte räcker på längre sikt. Detta kunde ses då flera av 

patienterna uppsökt akutmottagning och angav inte bara fysiska besvär som åkomma 

utan också att brist eller tveksamhet angående postoperativ information gjorde dem 

osäkra. Möjligen kunde det vara så att patienterna hade glömt en del av informationen 

och därav kunde det vara av vikt med en ganska snar uppföljande kontakt med patienten 

efter hemgång. Detta skulle kanske kunna undvika akutbesök på grunderna enligt ovan.  

Flanagan (2009) beskrev att patienterna som blev uppringda ett till tre dygn efter 

operationen upplevde en tillfredställelse med att prata om sina funderingar som de fått 

efter hemkomsten. Kanske var det lättare för patienterna att handskas med bekymmer 

som uppstod efter hemkomst om de fick diskutera med en sjuksköterska om dem. 

 

De analyserade artiklarna i arbetet är utförda i nio (se bilaga 2) olika länder och trots att 

kultur och samhället ser olika ut kunde många likheter men även en del olikheter ses. 

Warre´n Strömberg, Brattvall & Jakobssen (2013) beskrev att i åtta europeiska länder 

såg rutinerna kring dagkirurgi ungefär liknande ut, en del läkemedel gällande anestesi, 
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illamående och smärtlindring skilde sig åt i några länder, vilket skulle kunna ha en 

inverkan på patienternas återhämtning. Vad gällde information så beskrev de att skriftlig 

information gavs i de flesta länder kring det dagkirurgiska ingreppet men var lite mindre 

vanligt med information om smärtbehandling hemma. De beskrev att i en del länder har 

sjuksköterskans roll gällande att informera före och efter operationen betydelse för 

patientsäkerheten. Yu et. al. (2014) studie var gjord i Kina, hälften av patienterna 

saknade egenvårdsråd vid hemgång .De var oroliga för att inte få den vård de skulle 

behöva om de råkade ut för en komplikation och de kände sig osäkra.  Författarnas 

förslag var att förbättra utbildningen för patienterna som genomgår dagkirurgi och 

kanske ha en öppen telefonlinje för oroliga patienter. Dagkirurgi var nyligen etablerad i 

Kina vilket eventuellt kan ha haft en inverkan på studiens resultat. Även Erkal (2007) 

vars studie var gjord i Turkiet föreslog en öppen telefonlinje och utbildning av patienter 

som åtgärd för att få förbättrad förberedelse till patienter inför hemgång. Några av de 

artiklar som var analyserade från USA, Canada, Danmark och England beskrev 

sjuksköterskans roll vid informationen och att de var betydelsefulla för patienten. 

Patienterna upplevde ett uppföljande samtal av sjuksköterskan som betydelsefullt för 

tillfrisknandet. Sjuksköterskan gav information om egenvård (Flanagan 2009; Gilmartin 

2007; Glindevad & Jorgensen 2005; Hersht, Massicotte & Bernstein 2005). 

 Att få motsägelsefull information verkade inte vara något samband för något visst land 

utan förekom i artiklar från både Canada, Sverige och USA (Berg, Årestedt & Kjellgren 

2013; Bryson, Mercer & Varpio 2014; Flanagan 2009). En förklaring skulle kunna vara 

ofullständiga rutiner kring utskrivandet av dagkirurgiska patienter.   

Trots att artiklarna var från olika länder, så beskrevs ett samband mellan anhörigas  

engagemang för patientens tillfrisknande vara av betydelse (Berg, Årestedt & Kjellgren 

2013; Bryson, Mercer & Varpio 2014; Flanagan 2009; Gilmartin 2007; Hersht, 

Massicotte & Bernstein 2007; Mitchell 2014). 

 

4.3 Metoddiskussion 

En beskrivande litteraturstudie valdes som design för detta arbete. Detta på grund av att 

tidigare forskning ansågs kunna svara på syfte och frågeställningar. Evidensbaserade 

studier har analyserats, sammanställts och beskrivits (Polit & Beck 2012). 

 

I litteraturstudien har både kvalitativa och kvantitativa artiklar analyserats, vilka har 

kunnat ge svar och beskrev patienters erfarenheter av postoperativ information från 
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sjuksköterska/läkare om egenvårdsråd. Att använda både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar visade sig vara både en styrka och svaghet i studien då både samband och 

olikheter kunde ses i artiklarna. Dock tolkade författaren till föreliggande litteraturstudie 

att de kompletterar varandra och kunde därmed ses mer som en styrka än en svaghet. De 

kvalitativa artiklarna beskrev patientens upplevelse på ett djupare sätt medan ibland 

saknades djupet i information i de kvantitativa artiklarna. I de kvantitativa artiklarna 

beskrevs patienters upplevelser i siffror och i och med detta en tydlighet i resultatet med 

antal, procentsatser  medan de kvalitativa artiklarna ibland saknade denna tydlighet.      

 

För att söka fram artiklar att analysera och sammanställa har sökmotorn Medline med 

databaserna PubMed och Cinahl använts då dessa enligt Polit och Beck (2012) kan vara 

av nytta för sjuksköterskor. En litteratursökning genomfördes till en början i databasen 

PubMed. Mestadels fritextsökning användes då endast ett sökord fanns som MeSH 

term. Sökning gjordes både med och utan den booleanska söktermen AND. Trunkering 

med * användes för att vidga sökresultatet (Polit & Beck 2012). Dessa sökhjälpmedel 

sågs som en styrka i sökresultatet då artiklar med möjliga svar på frågeställningar kunde 

ses. 

 

En genomgång av artiklarnas titel och abstract gjordes för att avgöra artikelns relevans i 

litteraturstudien. 223 abstracts som lästes igenom vilket kan ses som många möjliga 

artiklar. Trots de många abstract och breda sökresultatet så var det endast nio av de 

möjliga tjugosex artiklarna som lästes kunde slutligen svara på syfte och 

frågeställningar. Detta resulterade i att antalet relevanta artiklar till litteraturstudien blev 

för få. En utvidgad sökning via CINAHL fick göras med nya sökord och flera 

fritextsökningar vilket gav ytterligare tre artiklar att analysera. Totalt tolv artiklar 

inkluderades. Det begränsade antalet artiklar kan ses som en svaghet i litteraturstudien. 

Dock hittade författaren inga ytterligare relevanta artiklar som skulle svara på syfte och 

frågeställningar trots förnyad sökning och manuell sökning i artiklars referenslistor.   

 

Artiklar inkluderades i litteraturstudien oavsett vilket operativt ingrepp som genomförts 

bara det var ett dagkirurgiskt ingrepp och berörde patienters erfarenheter. Denna 

inkludering sågs som en styrka då fler artiklar kunde analyseras i litteraturstudien.   
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Artiklar som var publicerade inom tio år inkluderades. Detta kunde vara en svaghet då 

äldre forskning inkluderades, Sju av de tolv artiklarna var äldre än fem år och skulle 

utgå om inkluderingen var inom fem års publicering. 

Artiklar som var ”peer reviewed” inkluderades vilket sågs som en styrka då evidensen 

anses hög då artikeln var genomgången och publicerad evidensbaserat (Polit & Beck 

2012). 

Sökresultat gav artiklar sett från sjuksköterskans perspektiv vilka exkluderades. Artiklar 

som berörde barn och hade annat språk än engelska eller svenska exkluderades också. 

En styrka i denna litteraturstudie var också att alla inkluderade artiklar var godkända 

från etisk kommitté.  

Författaren har strävat efter att presentera resultatet objektivt utan egna värderingar. 

 

4.4 Kliniska implikationer 

Resultatet från denna litteraturstudie skulle kunna användas i klinisk verksamhet som 

tillägg till den kunskap som redan finns inom området. Författaren kan se att på den 

egna arbetsplatsen skulle nya dokument kunna utformas för att komplettera 

informationen som redan finns i dag. Exempel på detta kan vara utökad skriftlig 

information om det specifika ingreppet. Även skulle uppföljning kunna göras på de 

patientgrupper som inte har det idag med ett telefonsamtal dagen efter operationen. 

Vidare har kunskap kunnat inhämtas om hur patienters erfarenheter kan vara efter ett 

dagkirurgiskt ingrepp, denna kunskap är viktig att föra vidare för att fortsätta utveckla 

vårdkvalitén och höja kompetensen inom sjukvården. 

 

4.5 Förslag på fortsatt forskning 

Fortsatt forskning inom detta område behövs. Förslagsvis intervjustudie där 

informanterna är patienter som genomgått dagkirurgiska ingrepp för att ytterligare 

beskriva patienters erfarenheter. Alternativt skulle en interventionsstudie kunna göras 

med en grupp som får sedvanlig information och en grupp få någon form av webbaserad 

information exempelvis telefonapplikation eller chattforum. Detta i och med den ökade 

tillgången och användandet av informationsteknik (IT). 
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4.6 Slutsats 

Slutsats av denna litteraturstudie är att många patienter är nöjda med informationen om 

egenvård som ges från sjuksköterska/läkare efter dagkirurgiskt ingrepp. Däremot kan 

det vara svårt för patienten att verkligen veta hur upplevelsen av egenvården kommer att 

bli. Det har framgått att patienter blir överraskade att de blir påverkade av fysiska 

symtom efter ingreppet. Möjligen är det så, att trots att patienterna får, enligt deras egen 

upplevelse tillräcklig och god information, kan det vara svårt att förutse hur det kommer 

att vara hemma och hur den individuella återhämtningen kommer att bli. En tolkning är 

att det finns en viss brist av information från sjuksköterska/läkare till patient för att 

förbereda sig på sin egenvård. Den postoperativa informationen och dess överföring 

behöver ses över. Ett exempel på detta är motsägelsefull information som förekommer 

enligt en del artiklar i litteraturstudien. Anhörigas engagemang har också betydelse för 

patientens erfarenhet av information och egenvård.    
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I 

Bilaga 1 
Författare 

 

Syfte Resultat 

Berg K, Årestedt K, Kjellgren K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att utforska dagkirurgiska patienters olika erfarenheter av 

postoperativ återhämtning. 
Tre kategorier visades i resultatet. ”Faktorer som påverkar tillfrisknandet hemma” 

som beskriver faktorer som påverkade återhämtningsperioden, ”Tillbaka till vanliga 

livet” beskriver återhämtningen och påverkan på det dagliga livet och ”Vara en 

kugge i hjulet i vården” beskriver effektiviteten och struktur på dagkirurgiavdelning 

och dess påverkan på återhämtningen. 

Patienter kände en osäkerhet kring deras okunskap om operationsingreppet samt 

generell anestesi. De ville ha mer och utförligare information om detta och även mer 

information och förberedelse inför hemgång för att känna sig säker hemma. Patienter 

ville ha klara råd om vad de kan och vad de ska undvika hemma så att egenvården 

kan bli så optimal som möjligt. De ville också vara säkra på att kunna komma i 

kontakt med avdelningen för att känna sig säker i sin egenvård. 

 

 

 

 
Bryson LG, Mercer C, Varpio L 

 

 

Att belysa erfarenheter under den postoperativa fasen hemma 

efter dagkirurgi för patienter över 65 år och deras anhörig, 

upplevelser skrivs i dagbok. 

Resultatet presenterades i tre teman med tio underrubriker: 1. Fysisk och emotionell 

hälsa, 2. Sjukhuserfarenhet, 3. Omvårdnad.  

Både patient och anhörig hade en känsla av att de var oförberedda inför ingreppet och 

att de skulle bli fysiskt påverkade att inte kunna klara sig själv. Muntlig och skriftlig 

information om dagkirurgienheten och själva ingreppet gavs vid hemgång. Dock 

stämde dessa inte överens och patient och anhörig kände sig osäkra vad som gällde. 

Patienter och anhörig önskade att sjukhuset skulle förbättra kommunikationen vid 

utskrivning och finnas tillgängliga för frågor hemifrån, t.ex. en ”direktlinje” till 

dagkirurgienheten.  

Erkal S 

 

 

Att fastställa patienters problem och egenvård hemma efter 

poliklinisk cystoskopi. 

Patienter hade problem med trötthet och dysuri (42%), hematuri (36%), 

miktionsproblem (34%) smärta över urinblåsan (32%). Viktigt att patienten får 

träning (eller information) innan undersökning. Det framkom att det är en fördel om 

patienten kan nå avdelningen vid bekymmer hemma. 

 

 

 



 

II 

 
Flanagan J Att förstå patientens uppfattning av dagkirurgisk knäartroskopi 

och återhämtningen hemma, kartlägga när bästa tiden är för ett 

uppföljande telefonsamtal för att förstå när information-lärande 

behoven är som störst för patienter och dess närstående.  

Slutligen att förstå patientens syn på hela fasen samt det 

postoperativa telefonsamtalet. 

Vid det första samtalet 12 timmar efter operation hade många av patienterna hade 

bekymmer med illamående och kräkning, öm i halsen annars hade de ingen smärta, 

en del patienter hade nervblockader. De kände sig också lite euforiska och mådde 

bra, var pigga. Sammanfattningsvis mådde de flesta bra och kände sig pigga. En del 

avbokade den hjälp och stöd de hade blivit erbjudna från vän eller anhörig för de 

kände sig pigga.  

24 timmar efter kirurgin så gjordes det andra samtalet. Då framkom det att 

patienterna hade ont, kände sig oförberedda på att bli så immobiliserade och att inte 

klara sig själva, hade en känsla av övergivenhet då de inte hade någon till hjälp. 

Patienterna berättade att de fått information av sjuksköterskorna att det skulle bli 

jobbigt men kände att proceduren hade minimerats av andra i vården att det inte 

skulle bli så farligt, motsägelsefull information från sjuksköterskor och läkare.  

Det sista samtalet gjordes efter 72 timmar sedan kirurgin. Då började patienterna 

kunna se helheten på ingreppet och hur överväldigande det var. De fortsatte ha ont, 

ha trötthet och var själva överaskade över att de inte kunnat komma igång och leva 

som vanligt fysiskt sett. Patienterna tyckte att det var bra med uppföljande samtal så 

de fick dryfta sina bekymmer med sjuksköterskan.   
Gilmartin J 

 

 

Att kartlägga och redogöra för patienters uppfattningar om 

planering och återhämtning efter dagkirurgi. 
Fyra huvudteman presenteras: ”Hemgångsplanering”, ”Uppfattning av smärta, 

trötthet och missfärgning av hud”, ”Uppfattning av svullnad, rodnad och 

urintömningsproblem” och ”Uppfattning av blödning, humörsvängning och 

förbättring”. De flesta tyckte att de fick bra information inför hemgång av 

sjuksköterskan och fick chans att diskutera sina funderingar. Några få kände sig lite 

övergivna och hade funderingar över sexlivet men upplevde att de ej fick chansen att 

prata om detta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 

 
Glindevad J, Jorgensen M Att undersöka om hypotesen att utbildning vid utskrivning och 

ett uppflöjande telefonsamtal på andra postoperativa dagen 

minskar postoperativ smärta för patienter som opereras för 

ljumskbråck stämmer.  

 

 

 

Ingen stor skillnad i undersökningsgrupp och kontrollgrupp gällande smärta vid de 

olika mättillfällena. Däremot tog patienterna i undersökningsgruppen (88,3%)emot 

fler morfintabletter med sig hem än kontrollgruppen (55,5%). Det var ingen skillnad 

mellan de båda grupperna i förbrukning av smärtlindrande tabletter när de kommit 

hem. Författarna menade att skillnaden i grupperna att ta emot tabletter kanske kunde 

bero på informationen i utbildningen. Det var heller ingen skillnad i grupperna 

gällande när patienterna var tillbaka i arbete. 40 % arbetade innan det 7:e dygnet. 

Hersht M, Massicotte E, Bernstein M Att beskriva den polikliniska ryggradsmikrokirurgins positiva 

och negativa konsekvenser för patient och sjukvård. 
De flesta patienterna var mycket nöjda och ville inte ändra något på proceduren. En 

stor del i tillfredställelsen hos patienterna var att allt var i tid och var effektivt, ingen 

väntan.  

Kombinationen av skriven och muntlig information inför hemgång var mycket bra 

ansåg patienterna. Information var grundlig och tydlig. 

De patienter som hade någon anhörig med sig när de fick information från läkare och 

sjuksköterska hade i vissa fall en mer passiv inställning och hade sämre förmåga att 

ta till sig information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 

 
Leino-Kilpi H, Heikkinen K, 

Hiltunen A, Johansson K, 

Kaljonen A, Virtanen H, 

Salanterä S 

Att beskriva dagkirurgiska patienters kunskap som finns, 

kunskap som fås av sjukvården och beskriva kopplingen mellan 

informationen, grundkunskap och uppnådd kunskap,  

Den del i KHOS skalan som mäter aktiv informationssökning kunde ses att  mer än 

hälften av deltagarna (59%) samtyckte i påståendet: ”att få många val om vad som är 

bäst för min hälsa än att läkaren tar beslut om vad som är bäst för mig. Hälften (51%) 

samtyckte till påståendet att istället för att vänta att läkaren eller sjuksköterskan ska 

tala om för mig om hur det är så frågar jag själv direkt efter undersökningen om min 

hälsa. I delen av KHOS som mäter en aktiv eller passiv roll i sin egenvård så 

samtycker 70% till påståendet att självständigt söka information om sin egenvård 

utan att kontakta sjukvården gör mer skada än nytta. 63% samtyckte till påståendet 

att återhämtning går oftast snabbare om vården sker av sjuksköterska eller läkare än 

att patienter tar hand om sig själv. Äldre patienter var mindre benägna än yngre att 

själv delta i sin egenvård. Det var mer vanligt bland kvinnor, patienter med hög 

utbildningsnivå att själv uppsöka information.  

RKHP mäter 6 punkter av kunskap. Den högsta kunskapen kunde ses på punkten 

fysiologisk aspekt. I jämförelsen som gjordes sågs att de patienter som hade stor 

kunskap från början hade inte fått så mycket ny kunskap jämfört med de som inte 

själv aktivt hade uppsökt kunskap. En teori som beskrevs var att detta kan bero på att 

de som själva uppsökt information och kunskap hade en så stor grund att de visste det 

mesta som kan förväntas efter en operation. Författarna anser att det blir en utmaning 

för sjuksköterskor att individanpassa information efter patienters förkunskaper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V 

 

 
Lemos P, Pinto A, Morais G, 

Pereira J, Loureiro R, Teixeira S, 

Nunes C 

Att åskådliggöra och värdera tillfredställelsen hos patienterna 

som genomgår dagkirurgi, direkt vid hemgång och 30 dagar 

postoperativt. Det finns även ett syfte att se om det går att 

förutspå några faktorer som påverkar tillfredställelsen. 

Alla (n=251) utom 4 patienter (1,6%) kände sig redo att åka hem vid utskrivningen 

enligt enkäten som fylldes i efter 30 dagar. Olika variablar som mätte 

tillfredställelsen var: bekvämligheten i väntrummet, bekvämligheten på 

uppvakningsavdelningen, väntetid inför operation, relevant information inför och 

efter operation, personalens bemötande. 74,5% (n=187) var mycket nöjda vid 

tillfället för utskrivning men denna siffra sjönk till 62,4% (n=138) efter 30 

dagar.Informationen verkade inte påverka patienternas nivå på tillfredställelse men 

de som innan operationen besökte kliniken hade en högre nivå av tillfredställelse. De 

patienter som var mycket nöjda vid hemgången var också mer nöjd med 

informationen, hade mindre smärta, färre infektioner och bättre tillfrisknande.16,7% 

(n=37) sökte akutsjukvård efter operationen (framgår inte när). De vanligaste 

orsakerna var : sårinfektion, blödning i såret, smärta, tveksamhet kring hemgångsråd 

eller avsaknad av information. 

Mitchell M Att undersöka de vårdaspekter som betyder mest hemma efter 

dagkirurgi. 

85% av deltagarna kände sig förberedda eller mycket förberedda på återhämtningen 

hemma. Majoriteten var mycket nöjd (260) eller nöjd (75) med informationen inför 

operationen och mycket nöjd (291) eller nöjd (103) med informationen efter 

operationen. Resterande var mindre nöjda. 

Yin B, Goldsmith L,  

Gambardella R 

Att undersöka effekten av webbaserad patientinformation för 

patienter som genomgår artroskopi av menisk. Hypotesen fanns 

att webbaserad information ökar preoperativa förståelsen inför 

ingreppet och förberedelse inför hemgång. 

Redan vid inskrivningen var interventionsgruppen mer förberedd och kände sig 

informerad om ingreppet. Detta fortsatte på operationsdagen och 

interventionsgruppen kände sig så informerade att de ställde ingående frågor om 

ingreppet. De kände sig också mer förberedda och hade mindre oro än 

kontrollgruppen vid hemgång. 

Yu WP, Chen Y, Duan GM, Hu 

H, Ma HS, Y Dai 

Att undersöka patienters uppfattning om dag kirurgi, speciellt 

rörande: bekvämlighet, sociala, funktionella och ekonomisk 

synvinkel, riskuppfattning och den totala tillfredställelsen. 

Svarsfrekvens var 68%. 95% av patienterna kände en helhetstillfredställse över 

ingreppet. 84% kände sig nöjda med informationen om ingreppet. Ungefär hälften av 

patienterna (53%) kände sig bekymrade över att de ej  hade kunskap om 

återhämtningen eller hade fått specifika råd om återhämtningen.  
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Bilaga 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare, år, 

studieland 

 

Titel Design, ansats Urvalsmetod Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalys 

Berg K, Årestad K, 

Kjellgren K 

2013 

Sverige 

Postoperative 

recovery from 

the perspective 

of day surgery 

patients: A 

phenomenografic 

study 

Beskrivande 

med kvalitativ 

ansats 

Strategiskt urval, 37 

patienter valdes 

från två 

dagkirurgiska 

enheter, en privat 

och en tillhörande 

ortens sjukhus. 

Alla intervjuer 

skedde under en 7 

månadersperiod. 

31 patienter deltog . 

37 patienter tillfrågades att vara 

med i studien vid 

inskrivningen. 

Inklusionskriterier var patienter 

som var 18 år eller äldre, 

utskrevs som planerat inom 

dagkiurgi utan övernattning. 

Exklusionskriterier var akut 

operation, otillräcklig kunskap 

Svenska språket, svårt att 

kommunicera (ex. 

hörselnedsättning, nedsatt 

kognitiv förmåga)Bortfall blev 

de 4 patienter  som ej kunde ej 

nås vid andra kontakttillfället 

och 2 stycken som hade blivit 

inskrivna på sjukhuset. 

10 dagar postoperativt blir 

de tillfrågade patienterna 

kontaktade och studie-

informationen upprepas 

och intervjudatum 

bestämdes.Intervjuer 

skedde i deltagarens hem 

14-30 dagar efter 

operationen. Intervjuen tog 

mellan 16 till 49 minuter.   

Latent innehållsanalys. Intervjuerna 

lyssnades igenom och kategoriserades 

utifrån likheter. Olika kategorier 

beskrivs i kolummer och de jämförs 

och beskriver skillnader. Inga 

skillnader i de olika stegen i 

analysbehandlingen finns utan man 

vandrar genom resultatet fram och 

tillbaka. Tabellindelning: 

Grovindelning av liknande citat leder 

till underkategorier som leder till 

huvudkategori. 

 



 

VII 

Bryson GL, Mercer 

C, 

Varpio L 

 

2014 

 

Canada 

 

 

Patient and 

caregiver 

experience 

following 

ambulatory surgery: 

qualitative analysis 

in a cohort of 

patients 65 yr and 

older 

Beskrivande 

med kvalitativ 

ansats 

Strategiskt urval, ett 

antal patienter och 

dess anhörig valdes ut 

av inskrivande 

sjuksköterska att 

delta i studien.  

Screeningen pågick 

från 1/7 2010- 4/1 

2012 (1 år, 6 mån och 

4 dagar) 

380 möjliga patienter valdes ut 

från start varav 99 valdes bort då 

de bl.a. inte ville delta, bodde på 

sjukhem, hade 

språkförbristningar, ingen anhörig 

eller nedsatt kognitiv förmåga. 

Kvar var 281 möjliga deltagarpar 

(patient och anhörig) varav 158 

inte ville delta i studien. Kvar 

blev 123 patient-anhörigpar som 

inkluderades i studien. 

Inklusionskriterier: planerad 

kirurgi- dagkirurgi mindre än 23 

timmars vård, 65 år eller äldre 

och hade en partner eller annan 

vuxen anhörig som vårdare 

hemma efter operationen.  Både 

patient och anhörig skulle ge sitt 

samtycke till att delta i studien.  

Exklusionskriterier: Patienter 

boende på sjukhem eller hade 

hemtjänst, de som inte kunde 

prata och skriva på engelska eller 

franska.  

Bortfall blev de som fick inställd 

operation eller inte fyllde i eller 

skickade tillbaka 

dagboksanteckningarna. Slutligen 

deltog 105 patienter -anhörigpar 

varav 90 patientdagböcker med 

kommentarer och 64 

anhörigdagböcker med 

kommentarer. 

Efter kirurgi fick patient 

och deltagare varsin 

dagbok att fylla i 

hemma. I dagboken 

fanns frågor för 

postoperativ dag 1-5  att 

svara på och plats för 

kommentarer. Frågor 

som skulle besvaras alla 

dagarna gällde: hur det 

fungerade fysiskt, 

smärta och vårdtyngden 

för den anhörige. Öppet 

fält fanns för 

kommentar om hur 

upplevelsen för 

patient/vårdare under  

den aktuella dagen varit. 

Latent innehållsanalys. De 

fria kommentarerna 

analyseras enligt 

Sandelowskis kriterier (ett 

sätt att summera och dela in 

texten i olika grupper-

teman), öppen noggrann 

kodning enligt gorunded 

theory och delas in i olika 

teman och presenteras i tre 

huvudteman med tio 

underrubriker för att beskriva 

likheter.  

Även beskrivande statistik 

finns med medeltal och 

standardavvikelse, procent i 

kategoriska variabler för 

fördelning för att presentera 

demografiska data.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII 

 

 

 
Erkal S 

 

2007 

 

Turkiet  

 

Patients´ 

experiences home 

after day case 

surgery 

Beskrivande 

med 

kvantitativ 

ansats 

 

Icke slumpmässigt 

urval, konsekutivt 

urval med patienter 

som gör 

undersökning under 

en 4 månaders period 

De 50 vuxna patienter som 

skulle genomgå cystoskopi 

enligt planeringslistan valdes. 

Inga bortfall eller exkluderingar 

beskrivs. 

2 stycken frågeformulär, 

med 12 frågor, System 

Measurement 

Questionaire (SMEQ) och 

System Management 

Questionaire (SMAQ) 

gavs vid hemgång som 

fylldes i varje dag under 3 

dagar postoperativt. 

Deskriptiv statistik,  Bonferrori 

Corrected Wilcoxon test användes för 

att mäta  skillnader mellan 

respondenternas svar gällande 

variationen i dagarnas  svar från 

frågorna.  

Friedmann test   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX 

Flanagan J 

 

2009 

 

USA 

 

Postoperative 

telephone calls: 

timing is everything 

Beskrivande 

med kvalitativ 

ansats 

Bekvämlighetsurval 

med ett antal 

patienter som 

genomgick 

knäartroskopi. 

Intervjuerna pågick 

under en 6 månaders 

period. 

77 patienter som skulle 

genomgå knäartroskopi inom 

dagkirurgi valdes ut att ingå i 

studien. 

Inklusionskriterier var patienter 

som var engelsktalande, skulle 

genomgå knäartroskopi av 

någon anledning, nåbar på 

telefon och vara äldre än 18 år.  

Exklusionskriterier eller bortfall 

beskrivs inte.  

Kvällen innan operationen 

ringdes patienten upp och 

tillfrågades om att ingå i 

studien. På operationsdagen 

fick patienten intyga sitt 

deltagande i studien genom att 

skriftligen ge sitt samtycke. De 

blev då informerade om att 

intervjuen spelades in under 

telefonsamtalet. Studieteamet 

såg till att patienterna hade fått 

skriftlig information från 

operatör och sjuksköterska 

innan muntlig information gavs 

om den pre och postoperativa 

vården från operatör och 

sjuksköterska. På 

operationsdagens morgon fick 

deltagaren skriftlig information 

om vilka frågor som skulle tas 

upp i de tre 

telefonsamtalen/intervjuerna. 

 

 

 

 

 

En enkät rörande 

demografiska data delades 

ut och besvarades i väntan 

på operatioinen på 

operationsdagen. 

Telefonintervjuerna ägde 

rum vid tre tillfällen: 12 

timmar, 24 timmar och 72 

timmar postoperativt.  

Alla intervjuer var öppna 

och ägde rum i 

deltagarens hem. 

Latent innehållsanalys. 

Alla intervjuer lästes igenom ett flertal 

gånger och slutligen dela in texten och 

fraser i teman/grupper för att beskriva 

likheter och skillnader. 

Tillförlitligheten av informationen 

framkom av att diskutera de olika 

teman som framkommit i studieteamet 

och i samförstånd komma överens om 

teman var rätt tolkade. 

Demografiska data presenterades 

genom beskrivande statistik med 

procentredovisning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

X 

Gilmartin J 

 

2007 

 

England 

 

Contemporary day 

surgery: 

patients´experience 

of discharge and 

recovery 

Beskrivande 

med kvalitativ 

ansats 

Strategiskt urval, 30 

patienter som 

genomgick dagkirurgi 

på ett sjukhus i 

England. Patienterna 

valdes målmedvetet 

ut för att få så mycket 

information som 

möjligt inom olika 

operationspecialiteter. 

Studien pågick under 

6 månader. 

33 patienter tillfrågades om att 

delta i studien. Deltagargruppen 

bestod av 14 

gynekologpatienter, 12 

urologpatienter och 4 

allmänkirurgi-patienter, de 

representerade den vardagliga 

patientgruppen på en 

dagkirurgiavdelning. Ålder eller 

kön var inget urvalskriterium då 

man ville ha ett brett spektrum 

av olika personer och 

erfarenheter. Inklusionkriterier 

var engelsktalande och generell 

anestesi. 

Bortfall var 3 patienter vars 

operationer blev strukna. 

Öppna intervjuer mellan 

40-60 minuter långa. 

Intervjuerna skedde i 

deltagarens hem 7-10 

dagar efter operationen. 

Latent innehållsanalys. 

Alla intervjuer lyssnades igenom ett 

flertal gånger för att få känsla och 

närhet till innehållet i intervjuen. 

Intervjuen överfördes till text. Texter 

bearbetades och jämfördes och 

mönster kunde ses i likheter och 

olikheter. Huvudrubriker kunde 

slutligen göras och kategorisera de 

olika framkomna resultaten i 

intervjuerna. Trovärdigheten i studien 

ligger i att deltagarna fick läsa 

materialet och godkänna att det var 

rätt tolkat och utan missförstånd innan 

resultatet slutligen nedskrevs. Två 

redaktörer, oberoende av varandra 

läste alla transkriptioner och 

granskade resultatet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XI 

Glindevad J, 

Jorgensen M 

 

2007 

 

Danmark 

 

Postoperative 

education an pain in 

patients with 

inguinal hernia 

Beskrivande 

med kvantitativ 

ansats 

Slumpmässigt 

randomiserat urval. 

Konsekutivt med 

randomisering till 

undersökningsgrupp 

eller kontroll grupp 

under en 7 månaders 

period. 

216 patienter deltog.  

Inklusionskriterier var alla 

patienter under en 7 månaders 

period som skulle opereras för 

ljumskbråck och var 18 år eller 

äldre.  Av 355 möjliga patienter 

så var det 121 som ej mötte 

inklusionskriterier. 234 

inkluderades,Undersökningsgru

pp n=96 (1 extra blev 

inkluderad under studien) och 

kontrollgrupp n=121. 

Exklusionskriterier var patienter 

som inte talade danska eller var 

kapabla att fylla i en 

smärtdagbok, även de patienter 

som genomgick en 

laparaskopisk operation samt 

opererade bilateralt ljumskbråck 

exkluderades.  

Borfall var  9 komplikationer 

som utgick ur studien. 225 fick 

dagbok och 216 skickade 

tillbaka den. 

Smärtdagbok med VAS 

(visuell analog skala) som 

fylldes i postoperativ dag 

1,3 och 7 vid 3 tillfällen 

varje mätdag. (båda 

grupper)  

Kontrollgruppen fick den 

sedvanliga informationen 

muntligt och skriftligt som 

tog ca 5-10 minuter för 

sjuksköterskan att 

informera postoperativt.  

Undersökningsgruppen 

fick förlängd information 

till ca 30-60 minuter 

(postoperativt) samt 

skriftlig information och 

ett uppföljande 

telefonsamtal från 

sjuksköterska postoperativ 

dag 2. Det användes en 

kommunikationsguide 

med 78 punkter som 

checklista vid den 

postoperativa 

informationen för 

sjuksköterska, patient och 

vid uppföljande 

telefonsamtal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deskriptiv statistik, 

t-test, Mann-whitney U-test, chi 2 test 

eller Fischers test användes för att 

mäta demografiska data samt 

skillnader och likheter mellan de olika 

grupperna vid användning av 

läkemedel samt när de är tillbaka i 

arbete. 



 

XII 

Hersht M, Massicotte 

E, Bernstein M 

 

2007 

 

Canada 

 

Patient satisfaction 

with outpatient 

lumbar 

microsurgical 

discectomy: a 

qualitative study 

Beskrivande 

med kvalitativ 

ansats 

 

Strategiskt urval med 

patienter som 

genomgår operation 

under en 6 månaders 

period. 

 

28 patienter valdes från 2 

kirurgers väntelista att ingå i 

studien. Antalet som valdes ut 

refereras till att detta är 

tillräckligt antal intervjuer för 

att få mättnad i resultatet. 

Inklusionskriterier beskrivs 

inte.  

Exklusionskritierier var om 

patienten inte var 

engelsktalande.  

Bortfall blev de patienter som 

övernattade på sjukhuset. 

Öppna intervjuer skedde 

efter det första återbesöket 

som var 5-8 veckor 

postoperativt. En 

intervjuguide följdes. 

Latent innehållsanalys. 

Alla intervjuer spelades in och 

transkriberas. All text tyddes och 

liknande teman delades in i 

huvudteman med underrubriker. 

Trovärdigheten i studien var att några 

deltagare fick ta del av resultatet för 

att se att det var rätt tolkat. 

Leino-Kilpi H, 

Heikkinen K, 

Hiltunen A, 

Johansson K, 

Kaljonen A, Virtanen 

H, Salanterä S 

 

2009 

 

Finland 

 

Preference for 

information and 

behavioral control 

among adult 

ambulatory surgical 

patients 

Beskrivande 

med kvantitativ 

ansats 

Icke slumpmässigt 

urval, konsekutivt 

med alla patienter 

som opereras med 

dagkirurgi under två 

slumpvis valda 

månader. 

200 enkäter delades ut till 

dagkirurgiska patienter på en 

dagkirurgiavdelning på ett av 

Finlands universitetssjukhus.  

Inklusionskriterier var att 

patienterna skulle vara 18 år 

eller äldre, finsktalande och att 

självständigt kunna fylla i 

enkäten.  

Exklusionskriter beskrivs inte. 

Bortfall: Av de 200 deltagarna 

som fick enkäten så ville 50 

patienter  inte delta. 5 enkäter 

var ofullständigt ifyllda. 

Slutligen ingick 145 patienter i 

studien. 

Två enkäter användes som 

mätte olika saker.  KHOS 

(the Krantz Health 

Opinion Survey) och 

RKHP (Received 

Knowledge of Hospital 

Patient). KHOS har två 

underskalor: Preferens för 

information (7 punkter) 

och beteendemedverkan 

(9 punkter) Båda skalorna 

har valet ja/nej i 

svarsformuläret som anger 

påståenden. RKHP är en 

strukturerad enkät indelad 

i 6 olika skalor av 

kunskap. Den mäter 

kunskapen som patienter 

får från sjukhuset genom 

en 4 gradig skala hur 

mycket man samtycker till 

ett påstående. 

Det beskrivs inte när 

patienterna får eller fyller 

i enkäten. 

Deskriptiv statistik. 

KHOS båda skalor  

(KHOS-1och KHOS-B) analyserades 

genom att motsvarande variablers 

median beräknas för att beskriva 

skillnader och likheter.  

Sambandet mellan KHOS och RKHP 

var testad med t-test. 



 

XIII 

 

 
Lemos P, Pinto A, 

Morais G, Pereira J, 

Loureiro R, Teixeira 

S, Nunes C 

 

2009 

 

Portugal 

 

Patient satisfaction 

following day 

surgery 

Beskrivande 

med kvantitativ 

ansats 

Icke slumpmässigt 

urval med 

konsekutivt urval av 

patienter som 

genomgår operation 

under en 4 månaders 

period 

251 patienter valdes ut som skulle 

göra operation på en dagkirurgisk 

enhet. 

Inklusionskriterier var att 

deltagarna skulle vara äldre än 15 

år.  

Exklusionskriterier beskrivs inte 

Bortfall blir de som ej svarade i 

telefon vid det andra 

intervjutillfället. Det var 30 

patienter som föll bort vid det 

tillfället. 

Enkäter fylldes i när 

patienten skulle åka 

hem efter ingreppet. En 

student som patienterna 

inte kände fyllde i 

enkäterna för att få 

anomytet för 

patienterna.  

Efter 30 dagar ringdes 

patienterna upp av 

studenten och samma 

enkät fylldes i. 

Frågor värderades i en 

skala 1-6. 

Deskriptiv statistik 

Wilcoxon, chi-square analys, Kruskal-

Wallis test. Skillnader i olika variabler 

mättes och kopplingar mellan 

samband gjordes. 

Mitchel M 

 

2014 

 

England 

 

 

Home recovery 

following day 

surgery: a patient 

perspective 

Beskrivande 

med kvantitativ 

ansats 

Icke slumpmässigt 

urval, konsekutivt 

urval med patienter 

som opereras under 

en 12 månaders 

period 

2401 tillfrågade och fick enkät 

vid inskrivningen, 684 svar varav 

456 slutligen ingick i studien 

Inklusionskriterier var patienter 

med lokal och generell anestesi,  

engelsk eller polsktalande, 

patienter som är 18 år eller äldre.  

Exklusionskriterier var 

livshotande eller akut operation.  

Bortfall av 228 patienter som inte 

opererades eller blev behandlad 

av annan enhet.   

Frågeformulär som gavs 

vid inskrivning och 

besvarades 24-48 

timmar efter 

operationen och 

skickades tillbaka till 

sjukhuset. 

Deskriptiv statistik, För faktoranalys 

användes Verimax reaktion och 

Kaiser normalisering för att mäta 

skillnader och likheter. För att 

säkerställa lämpligheten av 

faktoranalysen användes Bartletts 

statistiska analys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XIV 

Yin L, Goldsmith R, 

Gambardella R 

 

2015 

 

USA 

 

Web-based 

education prior to 

knee Arthroscopy 

enhances informed 

consent and patient 

knowledge recall 

Beskrivande 

med kvantitativ 

ansats. 

Slumpmässigt 

randomiserat urval, 

med randomisering 

till 

undersökningsgrupp 

eller kontrollgrupp. 

konsekutivt under en 

6 månaders period. 

70 tänkbara patienter från 

väntelistan tillfrågas på det 

preoperativa besöket hos kirurgen 

Slutligen ingick 55 patienter i 

studien, n=33 i kontrollgrupp och 

n=31 i interventionsgruppen. 

Inklusionskriterier: vuxna 

patienter (18-65 år) som 

genomgår en artroskopi för första 

gången för en diagnos, 

engelsktalande, vara bekväma 

med att använda internet och ha 

en internetuppkoppling.  6 

patienter som nekade att ingå eller 

inte hade någon 

internetuppkoppling blev 

exkluderade. Exklusionskriterier: 

patienter som nyligen genomgått 

artroskopi, patienter som arbetar 

inom vården eller har arbete som 

relaterar till kunskap om 

knäartroskopi.  

Bortfall var 9 patienter pga. 

ofullständigt ifyllda enkäter. 

Kontrollgruppens 

deltagare fick den 

standardiserade 

informationen före 

operationen. 

Undersökningsgruppen 

fick detta formulär samt 

ombads att se en 

informationsfilm på 

internet (20 min) som 

förklarade anatomi, 

patofysiologi och 

operativa åtgärder. De 

fick signera elektroniskt 

att de tagit del av 

filmen. Patientens 

mätbara resultat och 

nöjdhet mättes vid 3 

tillfällen i de båda 

grupperna genom 

enkäter: vid det 

preoperativa besöket 

hos kirurgen, 

operationsdagen samt 

första postoperativa 

besöket hos kirurgen. 

Deskriptiv statistik.  

Variationer jämfördes mellan 

grupperna med hjälp av t-test för 

kontinuerliga variabler (för att 

beräkna säkerställd och inte 

slumpmässig skillnad för de två 

grupperna) och chi 2 test eller Fishers 

test för att se signifikant skillnad 

mellan uppnått och förväntat resultat. 

Wilcoxon användes för att statistiskt 

testa hypotesen vid det lilla materialet. 

Yu WP, Chen Y, 

Duan GM, Hu H, Ma 

HS, Dal Y 

 

2014 

 

Kina 

 

Patients´perceptions 

of day surgery: a 

survey study in 

China surgery 

Beskrivande 

med kvantitativ 

ansats. 

Icke slumpmässigt 

urval, konsekutivt 

med 200 patienter 

som opereras. 

Inklusionskriterie var 200 

patienter som fick en enkät, samt 

25 patienter telefonintervjuades. 

Inga exklusionskriterier 

redovisas. Bortfall var ett antal 

enkäter som var ofullständigt 

ifyllda, 153 patienter ingår 

slutligen i studien. 

En enkät delas ut efter 

avslutad operation och 

besvaras direkt. 25 

patienter som hade åkt 

direkt hem efter 

operationen ringdes upp 

via telefon och 

intervjuades. Framgår 

inte när denna intervju 

görs eller om det är 

enkätfrågorna som 

ställs. 

Deskriptiv statistik. Kontinuerliga 

variabler presenterades som 

medelvärden och standardavikelser. 

Kategoriska variabler presenterades 

som frekvenser och procentsatser som 

mäter skillnader och likheter. Fischers 

exact test användes för att jämföra 

uppfattning och värdering om olika 

ingrepp.  
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