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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Dagkirurgiska operationer har ökat de senaste tjugo åren. Fler och sjukare patien-

ter blir opererade dagkirurgiskt och förväntas sköta och ta ansvar för sin egenvård i hemmet. 

Det ställer krav på sjukvården att patienten får undervisning och information i tillräckligt ut-

sträckning för att klara detta. Syfte: Att beskriva dagkirurgiska patienters erfarenheter av 

postoperativ information om egenvård. Metod: En kvalitativ litteraturöversikt baserad på 11 

vetenskapliga originalartiklar. Resultat: Den tidpunkt då informationen gavs var viktig. In-

formationen behövde vara muntlig, skriftlig, individuell och utformad efter vilket kirurgiskt 

ingrepp som genomförts. Närstående hade en viktig roll vid utskrivningssamtalet. Patienterna 

saknade kunskap kring förväntad återhämtning, vilket ledde till osäkerhet i hemmet. Slutsats: 

De dagkirurgiska patienterna saknade information för att hantera sin egenvård i hemmet. De 

hade behövt mer individuell och detaljerad information, vilken skulle ha lämnats redan innan 

operationen. Undervisningen till dessa patienter kan troligen förbättras om vårdpersonalen har 

ett förhållningssätt som utgår från ett ”botten upp” perspektiv där patienternas aktivitet, delta-

gande och samarbete förstärks (empowerment). Detta förhållningssätt utgår från vad patien-

terna vill få hjälp med för att kunna uppnå sina mål att få makt över sin egenvård. 

 

Nyckelord: dagkirurgi, egenvård, empowerment, information, Orem 

 

 



 

Summary 
 

Background: Ambulatory surgery has increased over the last twenty years. More and sicker 

patients undergo ambulatory surgery and are expected to conduct and take responsibility for 

their self-care at home. It requires that Health Care delivers adequate instructions and infor-

mation to the patient for them to cope with this. Aim: To describe ambulatory surgery pa-

tients experiences of postoperative information of self-care. Method: A qualitative literature 

review based on 11 original scientific articles. Result: The time when the information was 

delivered was important. The information needed to be verbal, written, individual and modi-

fied according to the specific surgery for the specific patient. Dependents played an important 

part at the discharge conversation. Patients lacked of knowledge concerning expected recov-

ery, leading to uncertainty at home. Conclusion: Ambulatory surgery patients lacked infor-

mation to handle the self-care at home. They needed more individual and detailed informa-

tion, delivered prior to the surgery. Education in the “bottom-up” approach that starts from the 

patients discussions could help to empower the patients to achieve their defined health goals 

and reach power and control over their self-care.  

 

Keywords: ambulatory surgery, empowerment, information, Orem, self-care 
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Inledning 
Den dagkirurgiska verksamheten har vuxit de senaste tjugo åren. Fler operationer genomförs 

dagkirurgiskt på allt sjukare patientgrupper. Detta ställer högre krav på sjukvården eftersom 

dagkirurgi innebär korta vårdtider (Verma et al., 2011). I arbetet som intensivvårds- och nar-

kossjuksköterskor på en dagkirurgisk avdelning är det en komplicerad uppgift att förbereda 

patienterna tillräckligt inför hemgång. Patienten får mycket information och den lämnas ofta 

muntligt, ibland skriftligt och under en kort tid. Svårigheten att förstå informationen och min-

nas den är tydlig. Patienten glömmer vad som sagts och upprepar frågorna redan innan 

han/hon har lämnat den dagkirurgiska avdelningen. Många patienter får problem hemma och 

hör av sig till den dagkirurgiska avdelningen med funderingar kring sin egenvård och för att 

förvissa sig om att de förstått egenvårdsinformationen korrekt. I den Nationella patientenkäten 

2012 säger 24 % av patienterna inom den specialiserade dagsjukvården att de bara delvis eller 

inte alls fått förstålig information om sin sjukdom och sitt sjukdomstillstånd. I de beslut om 

vård som fattades under besöket kände sig 30 % inte helt delaktiga (Sveriges kommuner och 

landsting, 2012).  

 

Bakgrund 

Information och patientundervisning 
 Det finns många synonymer till lärande som information, instruktion, rådgivning, vägledning 

med mera (Klang Söderkvist, 2013). En generell beteckning för information är meningsfullt 

innehåll som överförs vid kommunikation (Nationalencyklopedin, 2013).  För att främja kun-

skap och delaktighet i vården måste information och utbildning delas och inte förmedlas 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2008; Lee & Garvin, 2003). Vanligtvis överförs information 

inom vården genom envägsmonolog, men enligt Lee och Garvin (2003) behövs tvåvägskom-

munikation för att det ska bli ett utbyte av information. Begreppet undervisning innebär en 

interaktiv process för att sammanfoga förväntningar, erfarenheter, upplevelser och kunskaper 

på ett för individen meningsfullt sätt, ha tydliga mål och genomföras i samråd med de berörda 

(Fossum, 2013). Genomförandet bör ske i en öppen och stödjande miljö för att främja med-

verkan och stimulera till lärande (Fossum, 2013; Orem, 2001). Att skapa en utvecklande miljö 

innebär att patient och sjuksköterska skapar tillit, respekt och tilltro till varandra (Orem, 

2001). Undervisning för patienter förekommer inom många olika områden och former i da-

gens sjukvård (Fossum, 2013). I denna undervisning har sjuksköterskan en central roll då hon 

ansvarar för patientens omvårdnad (Socialstyrelsen, 2005). Patienter och närstående ska ges 

information och utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal när det finns behov (SFS 

1982:763). Patientinformationen ska vara individuell och skrivas in i journalen (SFS 

1985:562). I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (2005) beskrivs att sjuksköterskan 

ska ha förmåga att vägleda och möjliggöra för patientens delaktighet i dess behandling. Det 

ingår också att undervisa, informera patienten och hans/hennes närstående samt förvissa sig 

om att given information är förstådd (Socialstyrelsen, 2005).   

 

Egenvård och egenvårdsbalans 
Orem (2001) definierar egenvård som handlingar individen själv initierar och utför för att 

klara sin hälsa, välbefinnande och upprätthålla sitt liv. Hennes omvårdnadsteorier inriktar sig 

på egenvård och egenvårdsmodeller. En svensk översättning av omvårdnadsteorin är Teorin 
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om egenvårdsbalans (Self-care Deficit Nursing Theory). Den omfattar tre inbördes relaterade 

delteorier som är Teorin om egenvård, Teorin om egenvårdsbrist och Teorin om omvårdnads-

system.  I Teorin om egenvård benämner hon egenvård som målinriktade handlingar där 

människan på eget initiativ utför handlingar för sig själv eller för närstående. Beteendet syftar 

till att främja utveckling, hälsa samt normala funktioner och välbefinnande hos den enskilda 

individen och dess anhöriga. I Teorin om egenvårdsbrist utvecklar hon vilka egenvårdshand-

lingar som behövs för att normala mänskliga funktioner ska säkerställas. Normala mänskliga 

funktioner beskrivs som sex olika områden vilka innefattar: att upprätthålla adekvat intag av 

syre, vätska och föda, att utföra åtgärder som främjar eliminationsprocesser och utsöndring av 

slaggprodukter, att upprätthålla balans mellan aktivitet och vila, att upprätthålla balans mellan 

ensamhet och social kontakt, att motverka faktorer som hotar liv, funktion och välbefinnande 

samt att främja normalitet. Teorin berör också hur egenvårdskapaciteten utvecklas och fakto-

rer som inverkar på dess utveckling. Slutligen beskriver Orem i sin Teori om omvårdnadssy-

stem förhållandet mellan individens egenvårdskapacitet och de terapeutiska egenvårdskrav 

som har inverkan på individen. Planeringen av omvårdnad styrs av bristen i patientens egen-

vårdskapacitet. Egenvårdskapacitet är förmågan och kraften hos individen att utöva sin egen-

vård. Terapeutiska egenvårdskrav är krav på handling för att tillgodose egenvårdsbehoven. 

Att kunna bedöma balansen mellan patientens egenvårdskapacitet och terapeutiska egen-

vårdskrav är väsentligt i omvårdnadssammanhang. Om det uppstår obalans mellan kapacitet 

och krav är patienten i behov av omvårdnad. Bristande resurser hos patienten orsakar obalans 

mellan egenvårdskapacitet och egenvårdskrav. Dessa identifieras som: brister i kunskap och 

insikt, brister i förmågan att överväga, bedöma och besluta samt brister i förmågan att genom-

föra målinriktade handlingar. Då patienten genomgått ett kirurgiskt ingrepp befinner den sig i 

en situation där hjälp och assistans kan behövas för det dagliga livet. En obalans har uppstått 

mellan egenvårdskapacitet och egenvårdskrav och sjuksköterskans omvårdnad ska syfta till 

att patienten ska återvinna och utveckla de resurser som behövs för att ta tillvara sin egenvård 

(Orem, 2001).   

 

Empowerment  
Empowerment är komplext och många olika forskare har försökt att definiera det. Det har 

hittills inte hittats något bra svenskt uttryck för empowerment. Fossum (2013) definierar det 

som bland annat maktöverföring, maktdelning och medbestämmande.  Empowerment innebär 

att patienten ges en aktiv roll i ansvaret för sin vård. Det utgår från att människan har egna 

resurser och möjlighet att fastställa sina problem och själv lösa dessa med hjälp av olika hand-

lingsstrategier. Avsikten med empowerment i sjukvården är att ge patienten ökat självförtro-

ende när det gäller dennes syn på hälsa. Patienten ska kunna påverka och delta i sin egenvård. 

Empowerment utgår från att människan har möjlighet att ta kontroll över sin hälsa och att 

vården ska stärka och ta tillvara detta vilket ska leda till att patientens egenvårdskapacitet 

stärks. Omvårdnad som bygger på empowerment fokuserar på samarbete och patientens för-

måga att styra över sitt liv. Genom ett samspel av att ge och ta mellan sjukvårdspersonal och 

patient leds processen till att patienten får egenmakt framåt. Patienten blir specialist på sin 

egen hälsa och kan delta i beslut om sin vård. Aktiviteten hos patienten förväntas stiga samt 

stressen förväntas minska för att stärka läkningsprocessen och öka välbefinnandet (Insulander 

& Björvell, 2013). 
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Dagkirurgi 
Dagkirurgi innebär ett kirurgiskt ingrepp som kräver någon form av anestesi och en period av 

postoperativ övervakning (Socialstyrelsen, 2011). I Sverige har antal dagkirurgiska ingrepp 

stadigt ökat. År 2005 genomfördes 963 305 dagkirurgiska operationer och år 2011 hade antal 

operationer ökat till 1 281 917 (Socialstyrelsen, 2013). År 2011 var 69 % av den totala kirur-

gin i Sverige dagkirurgisk och av den elektiva kirurgin var 80 % dagkirurgisk (Toftgaard, 

2012). Fler kirurgiska ingrepp som tidigare krävde sluten vård görs idag inom öppenvården då 

den kirurgiska tekniken har utvecklats och dagens anestesiläkemedel är snabba och kortver-

kande. Det medför att patienten fortare återhämtar sig efter operation och kan skrivas hem 

efter en kortare tid (Watkins & White, 2001; Verma et al., 2011). Exempel på dagkirurgiska 

ingrepp som tidigare krävde sluten vård är: laparoskopisk gallkirurgi, ljumskbråckkirurgi, 

inkontinenskirurgi och axelkirurgi (Segerdahl, Warrén-Stomberg, Rawal, Brattwall & Jakobs-

son, 2008). Dagkirurgi ger ekonomiska fördelar både för sjukvården, samhället och patienten 

genom kortare vårdtid och sjukskrivning. En kortare vårdtid minskar risken för sjukvårdsrela-

terade infektioner och venösa tromboser eftersom patienten mobiliseras tidigare (Verma et al., 

2011).  

 

Den dagkirurgiska processen 
Den dagkirurgiska processen börjar med att patienten har ett problem eller en åkomma som 

kan åtgärdas kirurgiskt. En remiss skrivs från primärvårdsläkare till specialistsjukvården. Pa-

tienten får en kallelse för besök till specialistläkare som bedömer om problemet eller åkom-

man är operabel. Då specialistläkaren beslutar om operation tar denne ställning till om pro-

blemet eller åkomman kan åtgärdas inom ramen för dagkirurgi. Detta beror på vilken typ av 

kirurgi som krävs, patientens tidigare sjukdomar, innevarande hälsotillstånd samt tillgång till 

närstående postoperativt i hemmet. När dagkirurgi anses vara möjligt skickas patienten till 

den dagkirurgiska enheten för bedömning av narkosläkare. Denne tar ställning till vilka un-

dersökningar patienten måste genomgå för att kunna bedöma vilken typ av anestesi eller be-

dövning patienten skall få i relation till dennes hälsotillstånd. Då patienten är färdigutredd för 

anestesi kallas patienten till operation. På operationsdagen kommer patienten till den dagki-

rurgiska enheten där den opererande läkaren samt narkospersonal samtalar med patienten in-

nan ingreppet. Patienten opereras och anländer därefter till den dagkirurgiska uppvakningsav-

delningen (DUVA) där han/hon får stanna tills vitala funktioner återfåtts, eventuell smärta 

och illamående har avklingat samt att patienten känner sig redo att gå hem (Verma et al., 

2011). På DUVA ansvarar anestesi- och intensivvårdssjuksköterskan för att planera patientens 

postoperativa vård och återhämtning (Svensk sjuksköterskeförening, 2012a, 2012b). Planen 

för den postoperativa vården ska utgå från patientens ålder, fysiska och psykiska hälsa samt 

det kirurgiska ingreppets art (Berg, Idvall, Nilsson & Unosson, 2011). På DUVA mottar pati-

enten information vilken innehåller detaljer om det kirurgiska ingreppet som genomförts och 

instruktioner om den postoperativa vården i hemmet (Blandford, Gupta, Montgomery & 

Stocker, 2011). Efter hemgång är det patienten och dennes närstående som övertar ansvaret 

för egenvården (Verma et al., 2011).  

 

Dagkirurgisk vård har beskrivits i flertalet studier med kvantitativ ansats. Det som framkom-

mit är att patienterna besväras av smärta och har svårt att sköta sin egenvård (Berg, Kjellgren, 

Unosson & Årestedt, 2012). Dessutom lider patienterna av illamående, trötthet och problem 

med operationssåret (Mattila, Toivonen, Janhunen, Rosenberg & Hynynen, 2005; Susilahti, 

Suominen, & Leino-Kilpi, 2004). En studie av Rosén, Bergh, Lundman och Mårtensson 

(2010) visar att patienterna hade kvarvarande problem som påverkade deras dagliga liv upp 
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till tre månader efter det dagkirurgiska ingreppet. Problemen härrörde bland annat från att 

patienterna hade fått otillräcklig information vid utskrivningen (Rosén et al., 2010). Genom 

att granska kvalitativ forskning kring detta fenomen ges det möjlighet att få bättre förståelse 

för patienters varierande behov efter en dagkirurgisk operation. 

 

Syfte 
Att beskriva dagkirurgiska patienters erfarenheter av postoperativ information om egenvård. 

 

Metod 

Design 
Designen på studien är litteraturöversikt av artiklar med kvalitativ ansats. Enligt Friberg 

(2012b) innebär litteraturöversikt att se över befintlig forskning inom ett visst område och 

undersöka kunskapsläget inom ämnet. Studier med kvalitativ ansats fokuserar på att skapa 

förståelse för patienternas erfarenheter och subjektiva upplevelser kring ett visst fenomen 

(Friberg, 2012a; Forsberg & Wengström, 2013). Då författarnas avsikt var att studera patien-

ters erfarenheter av postoperativ information om egenvård lämpar sig metoden för denna stu-

die.  

 

Urval och datainsamling 
Litteraturöversiktens inklusionskriterier var vuxna individer som genomgått någon form av 

dagkirurgisk procedur samt deras närstående. Studier som ingått var av kvalitativ design, 

etiskt godkända, engelskspråkiga, peer-reviewed och original artiklar publicerade i vetenskap-

liga tidskrifter mellan åren 2000-2013. Studier som exkluderades handlade om barn eller in-

neliggande patienter som genomgått kirurgi.  

 

Sökningar gjordes i databaserna Cinahl (Cumulativ index to nursing and allied Health Litera-

ture), PsycINFO och Medline.  Cinahl inkluderar vetenskapliga artiklar och doktorsavhand-

lingar inom bland annat vård och omvårdnad. PsycInfo inkluderar vetenskapliga artiklar, 

forskningsrapporter och böcker inom med inriktning mot psykologi inom omvårdnad, medi-

cin närbesläktade. Medline inkluderar vetenskapliga artiklar inom omvårdnad, medicin och 

odontologi (Forsberg & Wengström, 2013). Sökord som användes var byggda utifrån vårt 

syfte för att söka fram artiklar och få en överblick över det forskningsområde vi valt, avgränsa 

detta område och även hitta förslag på andra eller ytterligare sökord. De sökord vi först valde 

var postoperative AND information AND outpatient, detta resulterade i för många träffar. För 

att minska sökträffar byttes sökord, men det ledde till för få träffar samt träffar som inte sva-

rade mot vårt syfte. Efter hjälp av bibliotekarie på Jönköpings högskolebibliotek togs sökor-

det postoperative bort och nya sökord lades till. De slutliga sökorden extenderades via syno-

nymer och trunkerades så att alternativa stavningar och böjningsformer skulle komma med. I 

Cinahl gjordes sökning med sökorden: self care OR information AND day surg* OR ambula-

tory surg* OR same-day surg* OR outpatient* surg* NOT child*. Begränsningar gjordes till 

åren 2000-2013, peer reviewed, research article, english. I Medline gjordes sökning med 

sökorden: self care OR information AND day surg* OR ambulatory surg* OR same-day 

surg* OR outpatient* surg* NOT child*. Begränsningarna gjordes till åren 2000-2013, linked 

full text, english.  I Medline gick det inte göra begränsning till peer-reviewed artiklar då detta 
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inte fanns tillgängligt.  I PsycINFO gjordes sökning med sökorden: day surgery AND educa-

tion OR information NOT children. Begränsningar gjordes till åren 2000-2013, peer revie-

wed, english, Bilaga 1. 

 

Utifrån sökresultatens titlar lästes artiklarnas abstract. Abstract som passade syftet lästes i 

fulltext (Rosén, 2012). Två artiklar som var intressanta och som inte fanns tillgängligt i full-

text beställdes från Högskolebiblioteket. Sekundärsökning genomfördes genom granskning av 

inkluderade och relevanta artiklarnas referenslistor samt genom att använda citeringsverktyg, 

som är ett verktyg för att hitta andra artiklar med samma referenser (Karlsson, 2013; Östlund, 

2012). Denna sekundärsökning resulterade i ytterligare artiklar som lästes i fulltext, Bilaga 1.  

Studier som var relevanta kvalitetsgranskades utifrån Hälsohögskolans granskningsprotokoll 

av kvalitet för kvalitativa studier, utarbetat av Avdelningen för omvårdnad, Bilaga 2. Gransk-

ningsprotokollet bestod av 12 ja och nej frågor. Granskningen gjordes av författarna oberoen-

de av varandra, därefter granskades artiklarna tillsammans (Rosén, 2013). Resultatet i littera-

turöversikten grundar sig på de elva artiklar som blev godkända efter kvalitetsgranskningen 

och presenteras i en översiktstabell, Bilaga 3.   

 

Dataanalys 
Analysen utfördes tillsammans utifrån Fribergs (2012a) metod att analysera kvalitativa artik-

lar. Initialt lästes artiklarna igenom i sin helhet flera gånger med fokus på resultatdelen. Vida-

re identifierades studiernas nyckelfynd tillsammans genom att studera resultatens teman och 

subteman. Nästa steg innebar att göra en schematisk översikt över resultaten i de olika studi-

erna för att se vad som skulle analyseras. Resultat som skulle analyseras skrevs ner på post it 

lappar vilka sedan sattes ut på ett stort pappersark. Resultaten i studierna jämfördes sedan 

utifrån likheter och skillnader som sedan lades samman för att skapa nya teman (a.a.). Utifrån 

analysen formulerades resultat i text utifrån följande teman: Behov av att erhålla information 

vid lämplig tidpunkt, Behov av att förstå given information om egenvård, Behov av informa-

tion om återhämtningsfasen och Behov av uppföljande kontakt efter utskrivning.  

 

Etiska överväganden 
Etiska övervägande har pågått genom hela examensarbetet (Kjellström, 2013). Forskning har 

redovisats på ett sanningsenligt och hederligt sätt (Codex, 2013). Litteraturstudiens resultat 

bygger på artiklar som fått godkännande av en etikprövningsnämnd. Alla artiklar som ingår i 

författarnas litteraturstudie har redovisats (Forsberg & Wengström, 2013). Något etiskt di-

lemma som berör forskningen inom detta område har inte uppkommit, det kan istället leda till 

nytta för dagkirurgiska patienter och deras närstående.  

 

Resultat 
Utifrån syftet att belysa erfarenheter av information för dagkirurgiska patienter analyserades 

11 artiklar. Dessa analyser resulterade i fyra teman. Första temat Behov av att erhålla infor-

mation vid lämplig tidpunkt, beskriver när postoperativ information gavs och när patienterna 

ansåg att den borde ges. Andra temat Behov av att förstå given information om egenvård, be-

skriver den information om egenvård som gavs och den information som patienterna saknade 

innan hemgång. Tredje temat Behov av information om återhämtningsfasen, beskriver beho-

vet av informationen inom detta område. Sista temat Behov av uppföljande kontakt efter ut-
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skrivningen, beskriver patentens behov av att kunna få kontakt med sjukvården efter hem-

komsten. 

 

Behov av att erhålla information vid lämplig tidpunkt  
I flera studier mindes inte patienterna informationen som gavs postoperativt om sin egenvård 

och återhämtning i hemmet. Som orsak till detta uppgav patienterna att de fortfarande var 

påverkade av anestesiläkemedel när information gavs (Barthelsson, Lützén, Anderberg, 

Bringman & Nordström, 2003a; Barthelsson, Lützén, Anderberg & Nordström, 2003b; Berg, 

Årestedt & Kjellgren, 2013; Demir, Canadan Donemez, Ozsaker & Diramali, 2008). Demir et 

al. (2008) beskriver i sin studie av patienter som genomgick en bröstbiopsi att deras ångestni-

vå var för hög, vilket gjorde att de inte mindes eller förstod den postoperativa informationen. 

Patienterna trodde att de hade förstått och kommit ihåg den bättre om informationen givits 

preoperativt (a.a.). 

 

Behov av att förstå given information om egenvård 
Information om egenvården lämnades i tre studier enbart muntligt (Costa, 2001; Demir et al., 

2008). Både skriftlig och muntlig information gavs i flera studier (Barthelsson et al., 2003b; 

Berg et al., 2013; Dewar, Scott & Muir, 2004; Gilmartin, 2007; Hersht, Massicotte & 

Bernstein, 2007; Rehnholm, Suominen, Turtiainen & Leino-Kilpi, 2009).  I Gilmartins (2007) 

och Hershts et al. (2007) studie fick patienterna både skriftlig och muntlig information och de 

tyckte att den kompletterade varandra. I Demirs et al. (2008) studie framkom det att muntlig 

information ska kompletteras med skriftlig. Patienter i Renholms et al. (2009) studie fick in-

formation och kunskap om egenvård via informationsblad och genom undervisning av perso-

nalen. Internet och bibliotek var också viktiga informationskällor (a.a.). Patienterna tyckte att 

utskrivningsplanen skulle vara individuell (Berg et al., 2013; Gilmartin, 2007). Utskrivnings-

planen skulle vara klar och tydlig så patienten förstod den i hemmet (Berg, 2013). Den skulle 

även vara strategisk och noggrant planerad för att underlätta för patienten (McCloud, Harring-

ton & King, 2011). Genom att vara delaktig i egenvårdsplanen kände patienten sig inte mar-

ginaliserad och exkluderad. En patient upplevde informationen som lättvindig och motsägel-

sefull. Tidspress vid utskrivning gjorde att en del patienter glömde att diskutera viktiga pro-

blem vid utskrivningen (Berg et al., 2013). Egenvård inbegrep hela kroppen, såret och dagliga 

livet. Egenvårdsplanen innehöll information om mat och dryck, träningsprogram, sårvård, 

smärtlindring och personlig hygien (Berg et al., 2013). I Dewar et al. (2004) studie framkom 

att patienterna ofta missuppfattade informationen om dessa ämnen. Individer som genomgått 

hemorrojdectomi vågade knappt äta av rädsla att det skulle göra ont att gå på toaletten. Många 

patienter tog inte den ordinerade smärtmedicinen då de var rädda att överanstränga sig om de 

inte hade ont. En patient som fått lokalbedövning i knäet gick istället för mycket eftersom han 

inte hade ont, vilket ledde till att han fick så svår smärta att han fick uppsöka akutmottagning-

en. Patienter som opererats för bråck fick rådet att inte lyfta. De hade behövt mer specifik 

information vilka aktiviteter som innebar tunga lyft tex bära matkassar, lyfta barn (a.a.). I Bar-

telssons et al. (2003b) och Bergs et al. (2013) studie saknade patienterna information hur ope-

rationssåret skulle skötas hemma. Gilmartin (2007) visade på att gynekologiska patienter sa-

kande information om sexuella aktiviteter efter operationen. Ingen tog upp ämnet och patien-

terna vågade inte fråga. I Costas (2001) studie visste inte patienterna vad som förväntades av 

dem i hemmet och de förstod inte vidden av att själva ta hand om sin egenvård. I Hershts et. 

al (2007) studie beskrev patienterna att närvaro av närstående vid utskrivningen från den dag-

kirurgiska avdelningen gjorde att de fick ytterligare en möjlighet att minnas och förstå ut-
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skrivningsinformationen. Några patienter beskrev också att de litade på att den närstående 

förstod allt som sades vilket gjorde att patienten intog en passiv ställning till informationen 

(a.a.). Patienterna ansåg i Gilmartins (2007) studie att vikten av närståendes roll i hemmet 

belystes i utskrivningsinformationen och patienten skulle inte lämnas ensam det första dygnet 

efter operationen. Utskrivningsplanen var välorganiserad och beskrevs i detalj. (a.a.).  

 

Behov av information om återhämtningsfasen 
Information om normala återhämtningen saknades hos många patienter (Barthelsson et al., 

2003b; Berg et al., 2013; Costa, 2001; Gilmartin, 2007; McCloud et al., 2011; Moore, Zieb-

land & Kennedy, 2002; Rehnholm et al., 2009) . Kunskapsbristen ledde till att patienterna 

saknade något att relatera till. Funderingar fanns bland annat kring sårutseende och förväntad 

smärta (Barthelsson et al., 2003b; Berg et al., 2013).  De var oroliga för de upplevde trötthet i 

flera dagar efter operationen och undrade om det var normalt (Barthelsson et al., 2003a; Cos-

ta, 2001; Gilmartin, 2007). Renholm et al. (2009) fann att patienterna ville ha realistisk infor-

mation om återhämtning efter ett dagkirurgiskt ingrepp. Patienterna i deras studie trodde att 

ett dagkirurgiskt ingrepp enbart betydde mindre påverkan på det dagliga livet. En patient 

hämtade sina barn från dagis direkt efter hon blivit utskriven från den dagkirurgiska avdel-

ningen, detta hade hon inte gjort om hon förstått hur hon skulle må efter operationen (a.a.).  

För att kunna planera längden på återhämtningen ville patienterna i Moores et al. (2002) stu-

die få realistisk information om vilka komplikationen som kunde uppstå efter det kirurgiska 

ingreppet. 

 

Behov av uppföljande kontakt efter utskrivning 
Att var otillräckligt förberedd för utskrivning ökade känslan av osäkerhet, men att lätt komma 

i kontakt med sjukvården via ett telefonnummer förebyggde dessa känslor. Ett personligt nät-

verk med vänner som var sjukvårdskunniga gjorde att patienterna kände sig tryggare hemma 

(Berg et al., 2013). Alla patienter i studien, som Barthelson et al. (2003b) gjorde, fick telefon-

uppföljning utskrivningskvällen och dagen efter. En patient hade önskat fler uppföljningssam-

tal och under en längre period (a.a.). Nästan alla patienter i Rehnholms et al.(2009) studie 

blev uppringda dagen efter operationen och de uppskattade detta. Barthelssons et al.(2003a) 

patienter visste inte vart de skulle vända sig med frågor efter operationen. De ville komma i 

kontakt med kirurgen istället för den avancerade hemsjukvården (a.a.). McCloud et al. (2011) 

fann att patienterna hade svårigheter att få hjälp efter att de blivit utskrivna till hemmet och 

hade behövt någon som kunde svara på deras frågor. Detta var särskilt utmärkande för de pa-

tienter som riskerade att mista sin syn (a.a.). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Studien genomfördes som en litteraturöversikt för att fördjupa och utveckla kunskaper inom 

omvårdnad (Friberg, 2012b). Med ett strukturerat arbetssätt vilket en litteraturöversikt är 

minskas påverkan av slumpen, risk finns dock att studier väljs ut som stödjer författarnas åsikt 

(Rosén, 2013). Kvalitativ ansats valdes för att studien skulle beskriva och öka förståelsen för 

ett visst område (Friberg, 2012b), vilket var den dagkirurgiska patientens erfarenheter av in-

formation om egenvård. Kvalitativ forskning är av stort värde inom omvårdnadsforskningen 
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när ett fenomen ska beskrivas (Sandelowski, 2000). Vald design och metod visade sig vara 

lämplig och syftet kunde därmed besvaras.  

 

De databaser som valdes var Cinahl, Medline och PsycINFO. Dessa databaser innehåller 

bland annat omvårdnadsforskning vilket ökade möjligheten att finna relevanta artiklar (Fors-

berg & Wengström, 2013). Genom att söka i flera databaser stärktes trovärdigheten i studien 

då möjligheten att hitta relevanta artiklar ökade (Henricson, 2013). Initialt var det svårt att 

hitta lämpliga sökord då författarna var noviser inom detta område, därför kontaktades biblio-

tekarie på högskolebiblioteket. Detta förändrade sökorden vilket ledde till att träffarna blev 

relevanta och svarade mot syftet med en mängd som var hanterbar. Vid artikelsökningen be-

gränsades publiceringsåren från år 2000 till år 2013, detta ökade trovärdigheten då vetenskap-

ligt material är en färskvara och äldre studier inte var av intresse. För att stärka den vetenskap-

liga nivån på litteraturöversikten var de inkluderande artiklarna granskade av andra forskare, 

peer-review. Artiklarnas vetenskaplighet stärktes även genom att de skulle vara publicerade 

på engelska och i vetenskapliga tidskrifter för att vara tillförlitliga och tillgängliga (Östlundh, 

2012). Sökningen resulterade i många träffar vilket gjorde att många titlar lästes. Detta ansågs 

nödvändigt för att relevanta artiklar inte skulle utelämnas. De titlar med abstrakt som anknöt 

till ämnet valdes att noggrant läsas igenom. Vid genomgång av titlar och abstrakt kan det ha 

funnits en risk att studier som svarade på syftet har förbisetts på grund av feltolkning i över-

sättningen. För att ytterligare finna relevanta artiklar till litteraturöversikten gjordes en sekun-

därsökning, det stärkte litteraturöversikten då detta är nödvändigt för att få ett bra slutresultat 

(Östlund, 2012). Studier med barn eller inneliggande patienter exkluderades då avsikten med 

litteraturöversikten var att studera vuxna dagkirurgiska patienters. Artiklar som inte gick att få 

fram i fulltext via databaserna beställdes av Högskolebiblioteket för att inte utelämna något 

relevant material. Granskningen av artiklarna genomfördes initialt av författarna var och en 

för sig, därefter gjordes den gemensamt för att stärka pålitligheten i litteraturöversikten (Hen-

ricson, 2013). Det kvalitetsgranskningsprotokoll som använts i studien var utvalt och utarbetat 

av Hälsohögskolan i Jönköping. Studierna poängsattes efter antal ja i granskningsprotokollet. 

Av de granskade artiklarna fick fyra artiklar 12 poäng, fem fick 11 poäng och två fick 10 po-

äng av 12 möjliga. Eftersom inte alla artiklar hade högsta kvalitet kan det leda till att trovär-

dighet på litteraturöversiktens resultat kan ha minskat.  Det var dock inte större skillnad än två 

poäng, så resultatet ansågs vara trovärdigt.  

 

Analysen gjordes gemensamt vilket kan minskat trovärdheten dock ledde det till en gemen-

sam syn vilket gjorde att feltolkningar kunde undvikas. Förförståelsen inom ämnet kan ha 

färgat analysen, men den har troligen ökat pålitligheten på analysen då förkunskaperna inom 

dagkirurgi har underlättat tolkningen av resultatartiklarna. Med hjälp av handledningsträffar 

har studien granskats av både handledare och kurskamrater vilket stärkte studiens trovärdighet 

och pålitlighet. I en del studier framkom det inte vilken yrkeskategori som lämnat informatio-

nen om egenvård till patienten men då litteraturöversiktens syfte var att beskriva dagkirurgis-

ka patienters erfarenheter av postoperativ information om egenvård är resultatet överförbart 

till sjuksköterskans omvårdnadsarbete med den dagkirurgiska patienten. I artiklarna som ana-

lyserade fanns det flera olikheter mellan studierna som kan påverkat trovärdigheten och där-

med överförbarheten. Patienterna i studierna hade genomgått olika kirurgiska procedurer vil-

ket kan påverkat resultatet, men de var alla dagkirurgiska patienter därför är resultatet över-

förbart. Patienterna kom från olika länder; Australien, Canada, England, Finland, Sverige, 

Turkiet, USA. Arbetssättet i sjukvården skiljer sig åt mellan de olika länderna vilket minskar 

överförbarheten, men genom att studierna kommit fram till liknade resultat ökar pålitligheten. 

Det är även en styrka i studien att den innehåller resultatartiklar från flera länder vilket fångar 

in en större kontext och kan därmed öka trovärdigheten (Henricson, 2012).  



 

9 

Resultatdiskussion 
Huvudfynden i denna studie är att det är viktigt vid vilken tidpunkt informationen om egen-

vård och återhämtning ges. Patienterna behöver både skriftlig och muntlig information som 

ska vara individuell, specifik och tydlig beroende på vilket ingrepp som gjorts för att den ska 

förstås och följas. Patienten måste känna sig delaktig i egenvårdsplanen för att inte känna sig 

utanför. Anhörigas medverkan vid utskrivningssamtalet är av vikt. För att veta vad som är 

komplikation eller inte behöver patienten information om återhämtning efter den dagkirurgis-

ka operationen. Om patienten vet vart den ska vända sig med frågor efter hemgång så känner 

han/hon sig trygg. 

 

I resultatet visade det sig vara avgörande vid vilken tidpunkt informationen om egenvård 

gavs. Patienterna mindes den inte då de beskrev att de varit påverkade av läkemedel vid in-

formationstillfället. När informationen ges förtidigt inpå anestesin är inte patienten kapabel att 

ta emot den.  Patienten måste enligt Orem (2001) vara kapabel att bli handledd för att kunna 

ta emot information, instruktioner och rekommendationer om egenvård. Nutbeam (1998) be-

skriver att patienten ska kunna uttrycka sina behov och funderingar för att ta en aktiv roll vil-

ket behövs i empowerment och det är inte möjligt om patienten inte är tillräckligt vaken.  Med 

detta som bakgrund ska informationen enligt Verma, et al. (2011), lämnas till patienten redan 

innan operationen. Då hinner patienten i lugn och ro sätta sig in i innehållet och därmed ställa 

adekvata frågor.  

 

Behov att förstå given information framkom i resultatet. Egenvårdsinformationen gavs an-

tingen muntligt eller muntligt kombinerat med skriftligt. När patienterna erhöll både och an-

såg de att det kompletterade varandra. Liknande fynd framkom i Young, O`Connell och 

McGregors (2000) studie där majoriteten av patienterna tyckte att både skriftlig och muntlig 

information uppfyllde deras behov. Den skriftliga informationen är till nytta för patienten un-

der hela återhämtningstiden, vilket sågs i Driscolls (2000) studie, där patienterna läste den 

skriftliga informationen flera veckor efter ingreppet och fann den användbar. Resultatet visa-

de att patienternas erfarenheter av innehållet i egenvårdsplanen inte motsvarade deras behov 

av egenvårdsinformation. Egenvårdsplanen missförstods då den inte varit personlig för pati-

enten och specifik för det kirurgiska ingreppet. Detta visade sig också i en studie av Boughton 

och Halliday (2009) där patienterna fick för lite information om egenvård samt att informa-

tionen inte förstods. Patienterna samt deras närstående ansåg i de flesta fall att de blivit inade-

kvat och otillräckligt informerade. De saknade skriftliga instruktioner och i de fall där skriftlig 

information givits så förstod inte alla patienter densamma (a.a.). Enligt Orem (2001) ska 

egenvårdsplanen för en kirurgisk patient utformas så att den motsvarar de nya egenvårdsbe-

hov som uppstår och de krav som ställs för att de nya behoven ska bli tillgodosedda. Egen-

vårdsplanen ska utgå från vilket kirurgiskt ingrepp patienten genomgått och måste vara indi-

viduellt anpassad efter patientens förmåga. Det är sjuksköterskans ansvar att patientens egen-

vårdsbehov tillgodoses och detta fullföljs bara om patienten förstår och är insatt i vad som 

krävs för att han/hon ska klara sin egenvård. Två utav Orems (2001) hjälpmetoder för att ta 

tillmötesgå patientens egenvårdskrav är att handleda och undervisa. I undervisningen ska pa-

tienten göras delaktig och motiveras att lära (a.a.). I resultatet framkom att patienterna ville 

vara involverade och delaktiga i egenvårdsplaneringen. För att patienten ska bli delaktig och 

stärkt i sin tro att klara av egenvården är empowerment ett lämpligt sätt för sjuksköterskan att 

arbeta efter i undervisningen. I empowerment frångås den undervisning där sjuksköterskan 

bara ger information till en undervisning där patienten görs aktiv genom att själv få ställa frå-

gor och därmed förbättras inlärningen. Denna undervisning förbereder patienten, ger den 

kraft, mod och en unik kunskap om sin hälsa och egenvård (Insulander & Björvell, 2013). 

Förhållandet till patienten ska vara horisontellt där patient och sjuksköterska är på samma 
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nivå, vilket bygger på tillit dem emellan. Denna tillit bjuder in patienterna att tala fritt därmed 

blir undervisningen på patientens villkor (Thors Adolfsson, Starrin, Smide & Wikblad, 2008). 

Patienten tar kontroll över beslut och handlingar som har påverkan på hälsan och det dagliga 

livet när empowerment används (Nutbeam, 1998). Sjukvården är ålagd att ta hänsyn till pati-

entens medbestämmande, därmed är sjukvårdspersonalen skyldiga att se till att patienten ges 

förutsättningar för detta (SFS 1982:763). I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (2005) 

påpekas det att sjuksköterskan ska delge information så att patienten förstår, detta stärker att 

nuvarande undervisningen behöver förändras. I Thors Adolfsson et al. från 2008 där en jäm-

förelse gjordes mellan två olika sätt att utbilda diabetespatienter om diabetes, upplevde pati-

enterna som utbildats enligt empowerment att de fick mer insikt om sjukdomen och tog där-

med ett större ansvar. I resultatet framkom att patienterna tyckte att de närstående var viktiga 

vid utskrivningsplaneringen. Detta styrks i Majholm, Esbensen, Thorsen, Engbaek & Möllers 

(2012) studie där närstående hade en nyckelroll i planen och i Driscolls (2000) studie där pa-

tienterna fick färre komplikationer i hemmet när närstående deltog vid utskrivningen. Vikten 

av någon närstående i hemmet betonades även av de dagkirurgiska patienterna i Young et al., 

(2000) studie. Den dagkirurgiska patienten har ofta en obalans mellan terapeutiskt egenvårds-

krav och egenvårdskapacitet. För att uppnå balans måste den närstående kompensera för den-

na obalans och hjälpa den dagkirurgiska patienten med sin egenvård (Orem, 2001).  Den korta 

vårdtiden i den dagkirurgiska processen förutsätter att det finns en närstående i hemmet. De 

patienter som inte sammanbor med någon måste engagera någon annan för att hjälpa dem i 

den tidiga postoperativa perioden, det ställer krav på att patienterna fått möjlighet att planera 

för detta (Tregoning & Rogers, 2001). Enligt riktlinjer i Storbritannien och Irland som Verma 

et al. (2011) utarbetat är närvaro av närstående ett krav de första 24 timmarna efter ett dagki-

rurgiskt ingrepp.  Så är det inte på alla sjukhus i Sverige utan bara som en rekommendation. 

Utifrån resultatet som visade på vikten av en närstående så skulle detta vara ett krav för de 

flesta dagkirurgiska ingreppen där patientens egenvårdsbehov och krav påverkas.  

 

I litteraturöversiktens resultat saknade patienterna information om normal återhämtning efter 

ett kirurgiskt ingrepp. Informationsbristen gjorde att patienterna kände oro och rädsla när de 

inte visste vad som var komplikation eller inte. Det är viktigt att sjuksköterskan i undervis-

ningen diskuterar återhämtning så patienten har en referensram att förhålla sig till. Denna 

kunskap möjliggör att patienten stärks i sin egenvårdskapacitet och gör att patienten vågar ta 

ansvar vilket leder till empowerment (Orem, 2001; Trummer, Mueller, Nowak, Stidl & Peli-

kan, 2006). Enligt Svensk förening för anestesi och intensivvård (SFAI) riktlinjer för postope-

rativ smärtlindring (2011) rekommenderas att patienten delges information efter operationen 

om förväntad smärta och trötthet så patienten har något att relatera till.  Liknande fynd som i 

resultatet finns beskrivet i Boughton och Hallidays (2009) studie där rädslan överskuggade 

fördelen att vara hemma. Dagkirurgi är en stor fördel för patienterna då det är en snabb pro-

cess och patienterna får åka hem samma dag, men om vården inte ger rätt förutsättningar för 

att patienten ska kunna tillgodogöra sig fördelarna med den dagkirurgiska processen så kom-

mer de inte vilja opereras dagkirurgiskt. Sjukvården förlorar därmed vinsten med denna pro-

cess eftersom varje vård dygn kostar pengar och för patienten ökar risken för sjukhusrelatera-

de infektioner då han/hon kvarstannar längre tid på sjukhuset (Verma et al. 2011). 

 

 I resultatet framkom att det fanns behov av uppföljande kontakt efter utskrivningen. För att 

patienterna ska känna sig trygga i hemmet behöver de veta vart de ska vända sig med frågor 

relaterade till sitt hälsotillstånd. Genom att möjliggöra kontakt med sjukvården ökar patien-

tens kontroll och självkänsla därmed stärks patientens empowerment (Tengland, 2008). Litte-

raturöversiktens resultat stärks även av Allvin, Ehnfors, Rawal och Idvalls (2008) studie där 

vikten av att komma i kontakt med sjukvården per telefon eller med besök i primärvården 



 

11 

ingav säkerhet efter utskrivning. Denna säkerhet skulle öka om patienterna blev uppringda av 

sjuksköterska eller läkare dagen efter det dagkirurgiska ingreppet då det i Mottrams (2011) 

studie framkom att trots att patienterna erhållit kontaktuppgifter till dagkirurgen inte kontak-

tade denna för att inte störa personalen då den upplevdes stressad och då patienterna inte 

trodde att personalen skulle komma ihåg dem.  I Rehnholm et al.(2009) studie var patienterna 

nöjda när det blev uppringda efter operationen, rutinmässig telefonuppföljning är därför att 

rekommendera. Detta styrks även i SFAI:s riktlinjer för postoperativ smärtlindring (2011) 

som anser att patienten ska få telefonnummer till ansvarig läkare samt till en sjuksköterska 

som kan ge svar på frågor. 

  

Slutsats 
Patienternas erfarenheter av postoperativ information efter dagkirurgiskt ingrepp visar på sto-

ra brister. Informationen behöver vara mer detaljerad i förhållande till vilket ingrepp patienten 

genomgått samt utgå ifrån varje patients förutsättningar och kunskaper. För att tillgodose det-

ta bör undervisningen utgå från ett förhållningssätt med ett ”botten upp” perspektiv där pati-

enternas aktivitet, deltagande och samarbete förstärks. Patienterna får då hjälp med det som de 

önskar för att uppleva empowerment. Egenvårdsinformationen ska lämnas i god tid innan 

operationen för att patienten ska ta den till sig samt möjliggöra för adekvata förberedelser för 

den postoperativa tiden i hemmet. Patienten förväntas ta över ansvaret för sin egenvård när 

han/hon lämnar den dagkirurgiska avdelningen, men har rätt förutsättningar lämnats?  

 

Kliniska implikationer 
Om patienter ska kunna ta över ansvaret för sin egenvård i hemmet måste han/hon får bättre 

förutsättningar. Med litteraturöversiktens resultat som grund kan ett förbättringsarbete mellan 

olika opererande verksamheter och den dagkirurgiska avdelningen påbörjas för att utveckla 

informationen till patienten. Samarbetet behöver vara tvärprofessionellt med både läkare, 

sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut för att täcka olika kunskaper patienten behöver 

efter operationen. Författarna föreslår att patienten i god tid innan operation ska delges både 

muntlig och skriftlig information. Den skriftliga informationen ska patienten ta med sig på 

operationsdagen för att på nytt gå igenom. Genomgången skall då utgå från patienternas frå-

gor och funderingar gällande det som är oklart rörande egenvården eller annat som de undrar 

över eller vill ha mer kunskap om.  

 

Vidare forskning behövs kring empowerment i undervisningen till den dagkirurgiska patien-

ten. För att studera om empowerment förbättrar patientens förutsättningar att klar sin egen-

vård vore det intressant med en studie inom den dagkirurgiska verksamheten efter att empo-

werment har införts i patienttundervisningen. 
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patients 

Författare: Costa, M. J. 

Tidskrift: AORN  

Journal 

Årtal: 2001 

Land: USA 

 

Att undersöka 

dagkirurgiska 

patienters 

upplevelser av 

dagkirurgi. 

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

ansats. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 16 

patienter som 

genomgått 

bukkirurgi 

dagkirurgiskt. 

Ålder 26-69 år. 3 

män och 13 

kvinnor. 

 

Patienterna var 

rädda för att dö. 

Behövde mer 

kunskap om vad 

som skulle 

hända. De ville 

bli sedda. 

Närvaro av 

sjuksköterskan 

och familjen var 

viktigt. 
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Titel: Understanding 

people´s experience of 

vitreo-retinal surgery: a 

Gadamerian-guided 

study 

Författare: McCloud, 

C., Harrington, A., 

King, L. 

Tidskrift: Journal of 

Advanced Nursing 

Årtal: 2011 

Land: Australien 

Att förstå de 

individuella 

erfarenheterna 

av dagkirurgisk 

ögonoperation. 

Hermeneutisk 

ansats, 

Gadamerian 

analys.  

Ostrukturerad 

djupintervjuer 

med 18 patienter. 

Ålder 45-87 år. 11 

män och 7 

kvinnor. 

Patienterna 

upplevde oro 

och ångest pga 

smärta och 

illamående. De 

upplevde 

psykiska och 

fysiska 

svårigheter 

under 

rehabiliteringen. 

De fick förlita 

sig på familjen 

för att få hjälp 

med sin 

egenvård. 
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