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Sammanfattning:  
Bakgrund: Kolorektal cancer är den tredje vanligaste cancerdiagnosen i världen och i Sverige. 
Kurativt behandlande kirurgi innebär både fysisk, psykisk och emotionell påverkan för 
patienten i återhämtningsprocessen. Tidigare forskning visar att det finns brister i information 
som ges inför utskrivning. 

Syfte: Att beskriva om och hur patienter känner sig förberedda inför utskrivning, i samband 
med kolorektal cancerkirurgi, efter genomförd intervention. 

Metod: Enkätstudie genomfördes under åren 2014-2015 på tre sjukhus i Sverige efter en 
införd intervention med personcentrerad information och kommunikation. Tvåhundrasju 
patienter med kolorektal cancer svarade på 23 frågor om förbereddhet i enkäten: Preparedness 
for Colorectal Cancer Surgery Questionnaire (PCSQ). Enkäten mäter fyra domäner; Söka och 
tillgodogöra sig information, Förståelse och delaktighet i vårdprocessen, Skapa mening i 
återhämtningsprocessen, Stöd och tillgång till vård. Frågorna analyserades kvantitativt med 
deskriptiv statistik. En öppen fråga ingick, dessa svar analyserades kvalitativt med manifest 
innehållsanalys.  

Resultat: En majoritet (84.2%) av patienterna upplevde sig förberedda inför utskrivning och 
återhämtningen i hemmet. Både muntlig och skriftlig information har förberett dem. De har 
fått stöd inför utskrivning, kan ställa frågor till personalen och fått svar som är lätta att förstå. 
Majoriteten av deltagarna i studien vet också var de skall vända sig om de har frågor om 
operationen och cancersjukdomen. Tjugo procent av deltagarna ansåg sig inte fått veta hur de 
kan må den första tiden efter utskrivning och 24% kände sig ensamma och utlämnade i 
kontakten med vårdpersonalen.  



 

 
 

Slutsats: Genomförd intervention med personcentrerad information och kommunikation ger 
förutsättningar för förbereddhet hos patienter, inför utskrivning, efter operation med 
kolorektal cancer.  
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Abstract  
Background: Colorectal cancer is the third most common cancer diagnosis in the world and in 
Sweden. Treatment is surgery that can have physical, mental and emotional impact on the 
patient´s recovery. Previous research shows that there is a lack of information given prior to 
discharge.  

Aim: To describe if and how patients feel prepared facing discharge, in conjunction with 
colorectal cancer surgery, after completed intervention.   

Method: A survey study was conducted during 2014-2015 at 3 hospitals in Sweden after an 
introduction with a person-centred information and communication intervention. Two 
hundred and seven colorectal cancer patients answered 23 questions about preparedness in the 
survey: Preparedness for Colorectal Cancer Surgery Questionnaire (PCSQ). It measures four 
domains; Searching for and making use of information, Understanding and involvement in the 
care process, Making sense of the recovery, Support and access to care. The questions were 
analyzed quantitatively with descriptive statistics. One open question was analyzed 
qualitatively with manifest content analysis. 

Results: A majority (84.2%) of the patients felt prepared for discharge and recovery at home. 
Both oral and written information had prepared them. They had received support prior to 
discharge, could ask questions to the staff and get answers that were easy to understand. The 
majority of participants also know where to turn if they have questions about the surgery and 
the cancer.  Twenty percent of the participants did not feel that they had received information 
how they might feel during the initial period at home after discharge, and 24% felt lonely and 
exposed in contact with the health care staff. 

Conclusion: Completed intervention with person-centered information and communication 
provides conditions for preparedness at discharge from the hospital for patients after 
colorectal cancer surgery. 

Keywords: Colorectal cancer, communication, discharge, information, intervention person-
centered care, preparedness, recovery, surgery 
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Inledning 
Att drabbas av kolorektal cancer innebär en stor påfrestning fysiskt, psykiskt och emotionellt 
för både personen som blivit sjuk och dess anhöriga. Den primära behandlingen för att bli 
botad är kirurgi. Att genomgå den pre-, per- och post-operativa vårdprocessen och kliva ut på 
andra sidan som en förberedd, delaktig och trygg person krävs ett professionellt och engagerat 
personcentrerat förhållningssätt från sjuksköterskan och övrig vårdpersonal som finns med 
under processens gång. 

Eftersom vårdtiderna i många fall är korta sker stora delar av återhämtningen i hemmet. 
Patienten behöver bl.a. hantera symtom som smärta, mag- och tarmproblem och oro. Det är 
därför viktigt att det finns struktur i de samtal och den information som ges genom hela 
vårdtiden och framför allt innan hemgång. För att vårdpersonal skall kunna genomföra 
personcentrerad vård behöver de kunskap om hur patienter upplever sin vårdprocess samt hur 
den muntliga och skriftliga informationen förberett patient och eventuella anhöriga inför 
hemgång. Syftet med denna uppsats blir därför att beskriva om och hur patienter känner sig 
förberedda inför utskrivning, i samband med kolorektal cancerkirurgi, efter genomförd 
intervention, med personcentrerad information och kommunikation.  

Bakgrund 
Kolorektal cancer 
Kolorektal cancer är den tredje vanligaste cancerdiagnosen i världen och i Sverige. Ungefär 
6000 personer drabbas av kolorektal cancer i Sverige varje år. Hos cirka 4000 personer utgår 
tumören från kolonslemhinna medan de resterande cirka 2000 personerna får en tumör som 
utgår från rektumslemhinnan (RCC - Regionalt cancercentrum, 2016; Socialstyrelsen, 2014). 
En majoritet (75%) är över 65 år vid konstaterad diagnos, 5% är under 50 år (Cancerfonden, 
2015). Koloncancer är lika vanligt hos män som hos kvinnor medan rektalcancer är vanligare 
hos män (Cancerfonden, 2015).  
 
Kolorektal cancer är oftast adenocarcinom, en cancer av körteltyp. Tillväxten av tumören 
delas in i fyra stadier. Stadie ett och två innebär att tumören är avgränsad till, eller har växt 
igenom tarmväggen. I stadie tre är de närliggande lymfkörtlarna involverade. De tre första 
stadierna går i regel att operera, vilket inte alltid är möjligt i stadie fyra då tumören har spridit 
sig till andra delar av kroppen (Socialstyrelsen, 2014). 
 
Symtom vid kolorektal cancer är i många fall diffusa och kan bestå av ändrade 
avföringsvanor, trängningar, diarréer eller blod i avföringen. Anemi, trötthet och 
viktminskning är också några symtom som kan uppträda (Cancerfonden, 2015).  
 
Den viktigaste behandlingen i kurativt syfte är kirurgi, som för det mesta kan utföras elektivt 
(Socialstyrelsen, 2014).  Ytterligare behandling vid kolorektal cancer är förutom operation, 
cytostatika, ibland också i kombination med strålning (Worster & Holmes, 2009). Tumörens 
lokalisation påverkar vilken operationsteknik som används. I de flesta fall genomförs 
operationen genom att det sjuka området tas bort och sedan sys tarmen ihop. Vid operation för 
rektalcancer behövs det ofta anläggas en permanent alternativt tillfällig stomi (RCC, 2016). 
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Postoperativ återhämtning 
Att diagnostiseras och opereras för kolorektal cancer innebär både en fysisk och psykisk 
påverkan för den drabbade personen. Den postoperativa återhämtningen beskrivs som en 
dynamisk process med en strävan att fortsätta med sitt dagliga liv. Processen pågår över tid 
med mål att uppnå oberoende (Allvin, Ehnfors, Rawal & Idvall, 2008). 

Det är många symtom som kan drabba en person som genomgått operation på grund av 
kolorektal cancer. Upplevelsen av illamående och fatigue är vanligt (Allvin et al, 2008). Även 
smärta, nedsatt aptit, tarm- och avföringspåverkan samt sårläkningsproblem är vanliga 
symtom den nyopererade upplever. Det är inte bara fysiska symtom som kan uppstå. Oro och 
ångest över cancerdiagnos, fortsatt vård, samt eventuella komplikationer, är också vanligt 
förekommande (Worster et al., 2009). Att drabbas av kolorektal cancer innebär att livet får ett 
abrupt avbrott med existentiell osäkerhet, brist på kontroll och en stor förändring i livet. Att 
komma hem efter sjukhusvistelse och operation medför inte bara att återhämta sig rent fysiskt 
utan innebär även en process att bearbeta eventuella existentiella funderingar och att komma 
tillbaka till vardagen (Norlyk & Harder, 2011). Symtomen vare sig det är fysiska, psykiska 
eller emotionella, är alla delar som ingår i den postoperativa återhämtningen och som 
patienten behöver stöd och förberedelse inför vid utskrivning (Worster et al., 2009). Har 
operationen medfört en stomi kan detta påverka kroppsbilden negativt.  Stöd för att komma 
vidare i processen och att acceptera den nya situationen är då av stort värde. Personer hanterar 
detta på olika vis, en del patienter har svårigheter att acceptera stomin vilket leder till 
begränsningar i livet (González, Holm, Wennström, Haglind, Angenete, 2016).  

En stor del av den elektiva kolorektal kirurgin utförs idag enligt ERAS (Enhanced recovery 
after surgery) vårdprogram (RCC, 2016), vilket innebär att vistelsen på kirurgavdelningen 
kortas och att förberedelser inför operation genomförs för att optimera kirurgin och 
återhämtningen efteråt (Gustafsson et al., 2013; Kehlet, 2008; Basse, Thorbøl, Løssl, & 
Kehlet, 2004). Patienten uppmanas att följa de instruktioner som ges både pre- och 
postoperativt (RCC, 2016). 

Den nyopererade personen får ofta uppleva flera framsteg och motgångar innan hen kan 
återgå till ett normalt och självständigt aktivt dagligt liv med ett optimalt fysiskt och psykiskt 
välbefinnande (Smith, 2016). Det krävs att vårdpersonalen inger stöd och tillit och ger 
vägledning under hela processen, för att patienten skall känna sig trygg (Norlyk et al., 2009). 
Ett sätt att göra detta, är att se återhämtningsprocessen utifrån ett holistiskt synsätt (Allvin, 
Berg, Idvall & Nilsson, 2007). Det är också viktigt att vårdpersonalen postoperativt inte 
endast fokuserar på sjukhusvistelsen, utan även bortom utskrivning (Smith, 2016; Allvin et 
al., 2008).  
 
Efter utskrivningen är det en stor del av återhämtningen som kvarstår för personer som 
genomgått kirurgi på grund av kolorektal cancer (Jakobsson, Idvall & Wann-Hansson, 2014). 
Övergången (transitionen) och den nya fasen, återhämtning i hemmet, behöver patienten 
förberedas för. Carlsson, Pettersson, Öhlén, Sawatzky, Smith & Friberg (2016) menar att vara 
förberedd på något, också måste vara emotionellt inte bara hur personen rent praktiskt är 
kapabel att utföra något. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gonz%26%23x000e1%3Blez%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27506432
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wennstr%26%23x000f6%3Bm%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27506432
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haglind%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27506432
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Angenete%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27506432
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Förbereddhet i samband med kolorektal cancer kirurgi 
Begreppet och adjektivet förberedd beskrivs i Svenska akademins ordbok som att vara redo 
eller rustad (Förbereda, 2017). Verbet att förbereda beskrivs som att i förväg, lägga grunden 
för, utbilda och att göra någon förberedd inför något som komma skall. ”Förbereda” (2016) 
har i Nationalencyklopedin betydelsen, att i förväg skapa gynnsamt läge för och att i förväg 
göra någon beredd. 
  
Friberg (2001) använder ordet förbereddhet som ett framtida framåtriktat substantiv som 
härstammar från adjektivet förberedd vilket har betydelsen att varar i stånd att uppnå något. 
Friberg menar att ordet förbereddhet i sammanhanget ”att vårda en person” handlar om att 
möjliggöra och ge förutsättningar till att vara förberedd på kommande situation. Det kan 
handla om en specifik vårdåtgärd, förändrad livssituation, att kunna hantera en 
sjukdomsutveckling och dess konsekvenser för vardagslivet, eller att vara förberedd inför 
livets slut.  Hon menar också att oro kan uppstå om patienten inte är förberedd. Oro kan 
grunda sig i en bristande förståelse för situationen och de aktiviteter som denna går igenom. 
Förbereddhet förhindrar dock oro och inger trygghet, kraft till handlingsberedskap och 
underlättar beslut.     
 
Carlsson et al. (2016) menar att förbereddhet kan beskrivas som att bygga kapacitet, för att 
kunna förutse framtida problem och utmaningar i en pågående process. Att kunna se vad som 
behöver förberedas och vara medveten om att processen kan innebära transitioner. De kopplar 
ihop patienten som en kunskapssökande person med ansvar och förmåga, med begreppet 
förbereddhet. De anser då att patientundervisning handlar om att se patienten som en person 
som söker kunskap för att kunna agera.  
 

Personcentrerad information och kommunikation  
Personcentrering kan ses som ett etiskt förhållningsätt för att vägleda vårdpersonal i 
handlingar som yrkesperson och medmänniska. En sjuksköterska med ett personcentrerat 
förhållningssätt ser patienten som en person med kapacitet att ta egna rationella beslut. Mötet 
mellan patient och sjuksköterska i en specifik kontext har stor betydelse till hur denna 
förmåga tar sig utryck och är till stor del kontrollerad av den professionella sjuksköterskan 
(Pettersson, Öhlén, Friberg, Hydén & Carlsson, 2016). 

Personcentrerad information och kommunikation är en viktig del av sjuksköterskans roll inom 
den kolorektala kirurgiska vårdprocessen, från diagnos och operation till postoperativ vård 
och återhämtning. För att kunna ge personcentrerad information är det redan i den 
preoperativa fasen viktigt att lägga grunden för ett partnerskap. Det är avgörande för en god 
personcentrerad kommunikation vidare i vårdkedjan (Pettersson et al., 2016). I partnerskapet 
mellan patient och sjuksköterska ges en ömsesidig respekt för varandras kunskap. Patienten 
har kunskap om hur det är att leva med ohälsa och sjukdom och vårdpersonal har en mer 
generell kunskap kring vård vid den specifika sjukdomen (Ekman, Norberg & Swedberg, 
2014). En förutsättning för personcentrerad kommunikation är patientberättelsen (Kristensson 
Uggla, 2014; Graubӕk, 2014). Genom att ställa öppna frågor kan sjuksköterskan se patienten 
som en person eftersom berättelsen skildrar den personliga identiteten (Kristensson Uggla, 
2014). Det är utifrån berättelsen som vården kan planeras tillsammans.  
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Personcentrerad information och kommunikation i samband med kirurgi är grundläggande för 
patientens delaktighet i vård, behandling och i samband med utskrivning. Friberg (2001) 
menar att patienter vill känna sig delaktiga. Det är framför allt den muntliga informationen 
som är av stor vikt men även skriftlig information bör användas som ett komplement. Det 
finns studier som visar att både den muntliga och skriftliga informationen, speciellt vid 
utskrivning, inte uppfyller de krav patienter har (Lithner, Johansson, Andersson, Jakobsson, 
Palmquist och Klefsgård, 2012; Smith et al., 2014). Förmågan att ta till sig information 
påverkas inte bara av sjukdomsförlopp, utan kan också bero på ålder, kön, utbildning och 
socioekonomisk status (Lithner, Jakobsson, Andersson, Klefsgård, Palmquist & Johansson, 
2015a). Att inte känna delaktighet kan dock leda till oro och en känsla av utanförskap 
(Friberg, 2001).  

Som ett led i utvecklingen av den personcentrerade informationen, har ett skriftligt 
informations- och samtalsstöd utvecklats i Sverige (Smith et al., 2014). Tillsammans med 
personcentrerade samtal har det skriftliga information- och samtalsstödet använts pre- och 
postoperativt i den kirurgiska cancer vårdprocessen, som en intervention i ett 
forskningsprojekt. Målet var att utvärdera patienters uppfattning av förbereddhet och 
välbefinnande samt att minska oro i samband med återhämtning och utskrivning efter 
kolorektal cancerkirurgi (Göteborgs Universitet, 2015). 
 

 

Teorin om Transition  
Transition har definierats på många olika sätt. Meleis (2010, s. 11) använder sig av 
definitionen: “It is a passage from one fairly stable state to another fairly stable state, and it is 
a process triggered by a change”. Meleis transition-teori innebär att ha förståelse för att 
människor går igenom olika övergångsfaser genom livet. Förändringar som leder till nya 
livssituationer är en naturlig del av livet och omtalas i teorin som transition (Meleis, 2010). 
 
En transition är karakteriserat av olika dynamiska steg eller milstolpar i en pågående process. 
Processen kan vara lång eller kort och startar redan innan själva händelsen och slutar långt 
efter. Exempel på denna process kan vara en vårdprocess för en patient med kolorektal 
cancer. Från symtom och diagnosbesked till operation, utskrivning samt tiden för 
återhämtning (Chick & Meleis, 2010). 

I teorin beskrivs fyra olika transitioner, förändringar som påverkar olika delar av livet och 
som innebär att personer får eller förlorar en viss roll. Det kan till exempel vara att bli 
förälder, förlora en anhörig eller behöva uppleva när hälsa övergår till ohälsa hos sig själv 
eller hos en anhörig (Meleis, 1975). 

Sjuksköterskan får i möten med patienter och anhöriga erfara många olika transitioner och 
roller. En betydande del i människors liv är transitionen mellan hälsa och ohälsa. I 
omvårdnadsarbetet är det centralt att ha kunskap om dessa övergångsfaser. Att drabbas av en 
kolorektal cancer innebär inte bara sjukdomen i sig, det har även betydelse var i livet den 
sjuka personen befinner sig. Detta påverkar hur och på vilket sätt den sjuke kan återfå 
välbefinnande. Sjuksköterskan skall ha ett holistiskt synsätt och uppmärksamma patientens 
alla dimensioner för att kunna ge en individanpassad vård genom hela transitionen 
(Schumacher & Meleis, 1994). 
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Kommunikation omnämns centralt i denna teori och är en omvårdnadsåtgärd som kan 
förhindra en misslyckad transition. Misslyckad transition kan leda till ohälsa och kan ta sig i 
uttryck i ilska, fientlighet, förvirring, depression, fatigue och oro. Om sjuksköterskan sätter in 
åtgärder i tidigt skede finns det större chans att transitionen blir lyckad (Meleis, 1975). En för 
patienten lyckad transition präglas av en god kommunikation och interaktion mellan patient 
och sjuksköterska, innehållande kunskap, skicklighet, planering, delaktighet samt psykiskt 
och emotionellt välbefinnande. Att patienten känner sig bekväm i sin nya roll och har en god 
relation med anhöriga är också av stort värde för en lyckad transition (Schumacher & Meleis, 
1994). 

Personer ska ses i sin kontext, det är inte enbart den enskilde individen som påverkas av 
transitionen utan ofta har varje individ även anhöriga som också påverkas av förändringarna 
som sker. Vid återhämtning i hemmet har många gånger de anhöriga en betydande roll i 
patientens transition (Meleis, 1975). 
 

Tidigare forskning  
 
Artikelsökning 
Tidigare forskning i ämnet har kartlagts genom strukturerad artikelsökning i databaserna 
PubMed och CINAHL. Referenslistor i väsentliga artiklar har också granskats för att ta fram 
ytterligare litteratur. Vid sökningen har olika kombinationer med “AND” i mellan används för 
följande termer: Nursing care, Discharge, Experience, Education, Preparedness, Information, 
Depression, Emotions, Mental fatigue, Postoperativ care, Self care, Rehabilitation, Quality of 
Life och Value of Life. Dessa har kombinerats med ”Colorectal cancer”. Även vid sökningen 
i CINAHL har samma termer använts men också kombinerats med ”Colorectal neoplasm” 
och med begränsningen ”MEDLINE”. I övrigt gjordes inga begränsningar då det endast blev 
ett fåtal träffar inom ämnet.  
 

Tidigare litteratur  
Hemgång efter kirurgi är en viktig milstolpe som kan innebära blandade känslor. Vissa 
patienter, med kolorektal cancer som genomgått kirurgi och vårdats enligt ERAS 
vårdprogram, upplever att det är skönt att komma hem och är nöjda med en snabb 
utskrivning. Att inte behöva vara styrd av sjukhusets rutiner utan själva styra över sin dag, är 
en bidragande orsak. Andra känner viss osäkerhet eftersom sjukhusmiljön inger en trygghet 
som de inte vet om de kan klara sig utan (Worster et al., 2009; Blazeby, Soulsby, Winstone, 
King, Bulley & Kennedy, 2010). När personer som genomgått kirurgi på grund av kolorektal 
cancer inte upplever sig trygga med återhämtningen i hemmet kan det leda till att anhöriga tar 
ett större ansvar den första tiden. Det kan exempelvis innebära att ta ställning till om symtom 
och tecken är normala eller avvikande. Den nyopererades reaktion och upplevelsen av 
trygghet kring symtom och tecken, hänger ihop med informationen som ges av 
vårdpersonalen innan hemgång (Norlyk et al., 2011).  
 
Olika personer har olika behov av vilken och hur information ges. Den postoperativa fasen 
påverkas av det som hänt tidigare i vårdförloppet (Worster & Holmes, 2008). Det finns 
svårigheter för patienter att tillgodogöra sig information, dels på grund av att man som patient 
inte mår bra, men också för att det inte känns bekvämt att ställa för många frågor (Worster et 
al., 2009). Information som förmedlas till patienten genom vårdkedjan berör olika områden. 
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Det handlar om hälsa, diagnos, operationsteknik, preoperativa förberedelser, återhämtning 
och uppföljning. Informationen ges av olika professioner och ofta också av flera inom samma 
profession. Det är brist på kontinuitet bland vårdpersonal som patienter träffar och 
informationen är ofta ostrukturerad (Carlsson, Pettersson, Hydén, Öhlén, & Friberg, 2013). I 
en studie (Pettersson et al., 2016) som enbart tittat på sjuksköterskans preoperativa samtal 
med patienter, visar att det sällan förs ett samtal mellan sjuksköterskan och patienten. En stor 
del av samtalet består i att slutna frågor ställs och mycket handlar om den preoperativa 
förberedelsen. Patientens eventuella behov av att tala om sådant som känns oroande inför och 
efter operation kommer sällan fram. (Pettersson et al., 2016). Det är många gånger patienten 
som tar initiativ till att tala om bland annat; tarmfunktion, symtom, diagnos, prognos, 
återhämtning och livet efter operation (Carlsson et al., 2013; Pettersson et al., 2016).  

Information är en avgörande faktor kring hur personer som genomgått kirurgi på grund av 
kolorektal cancer upplever vården samt om och hur de känner sig förberedda på att komma 
hem. I en studie av Lithner et al., (2012) framkommer brister i given information, om den 
postoperativa perioden. Vid en enkätstudie två veckor efter utskrivning efterfrågades 
strukturerad och även skriftlig information. De patienter som behövde mer information, har i 
mindre utsträckning fått skriftlig information. Det efterfrågades information om själva 
operationen, hur de ska handskas med symtom hemma och även hur prognosen för framtiden 
ser ut (Lithner et al., 2012). Ytterligare enkätsvar, en månad efter utskrivning visade på 
liknande resultat. Faktorer som; ett preoperativt sämre fysisk status och att leva ensam var 
relaterade till upplevelsen av för lite information (Lithner et al., 2015a).  

 

Problemformulering 
Både den skriftliga och muntliga informationen som ges vid utskrivning har till syfte att den 
nyopererade patienten skall känna sig förberedd, delaktig och trygg inför utskrivning och 
återhämtningen i hemmet. Eftersom vårdtiden ofta är kort sker stora delar av återhämtningen i 
hemmet. Det finns patienter som känner oro över att komma hem och alla har inte heller 
möjlighet till stöd av anhöriga. Det är därför av vikt att patienter och eventuella anhöriga får 
tydlig och personcentrerad muntlig och skriftlig information om vilka fysiska, psykiska och 
emotionella symtom, tecken och känslor som kan uppstå, hur dessa kan hanteras och var de 
skall vända sig vid frågor och funderingar.  

Det har visat sig att det finns brister i information som ges och att patienter inte känner sig 
förberedda, delaktiga och trygga inför utskrivning. Trots att riklig information ges av många 
professioner saknas en struktur för hur den ges och det är många gånger patienterna själva 
som tar initiativ till att samtala om ämnen som upplevs viktiga. Vårdpersonal behöver mer 
kunskap i hur de bör utforma de samtal som genomförs samt hur den skriftliga informationen 
skall utformas för att kunna ge en så anpassad information som möjligt. Det är endast 
patienten som kan avgöra i vilken omfattning den givna informationen har medfört 
förbereddhet och trygghet inför återhämtning i hemmet. Det är därför av vikt att undersöka 
om och hur muntlig och skriftlig personcentrerad information och kommunikation förbereder 
patienter, som opererats för en kolorektal cancer, inför utskrivning. 
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Syfte 
Att beskriva om och hur patienter känner sig förberedda inför utskrivning, i samband med 
kolorektal cancerkirurgi, efter genomförd intervention. 

Metod 
Design  
Studien är en prospektiv enkätstudie med deskriptiv design. Den är en del i PINCORE 
projektet (personcentred information and communication in colorectal cancer care) som är ett 
forskningsprojekt som ingår som ett av projekten i Centrum för personcentrerad vård (GPCC) 
vid Göteborgs universitet. Denna studie redovisar resultatet från en enkätstudie som en grupp 
patienter svarat på efter en intervention med personcentrerad information och 
kommunikation. Dessa patienter har preoperativt svarat på en första enkät i det övergripande 
PINCORE-projektet och denna studie utgår från andra enkäten som besvarades vid 
utskrivning. 

 

Interventionen 
Interventionen genomfördes med utgångspunkt från personcentrerad information och 
kommunikation. Ett skriftligt informations- och samtalsstöd, med målsättning att patienten 
skaffar sig kunskap för att känna sig förberedd inför ”nästa steg” i sin vård, utvecklades efter 
en kartläggande studie om skriftligt informationsmaterial (Smith et al., 2014). Det skriftliga 
informations- och samtalsstödet användes sedan som utgångspunkt i de personcentrerade 
samtalen med patienterna. Strukturen för samtalen utarbetades efter en explorativ analys av 50 
samtal från diagnos till uppföljning i samband med kolorektal cancerkirurgi på ett av de 
deltagande sjukhusen (Carlsson et al., 2013). Samtalen bestod av en inledning, agenda och en 
avslutning med sammanfattning och möjlighet att ställa ytterligare frågor. I samtalet användes 
öppna frågor för att få fram patientberättelsen. Som en del i interventionen ingick också att 
kirurgen skulle rita in det kirurgiska ingreppet som utförts på en bild i informations- och 
samtalsstödet. 

Personalen på de tre sjukhusen fick alla det skriftliga information- och samtalsstödet att läsa 
innan de deltog i en workshop om de olika delarna som ingick i studien. De fick också titta på 
en film som skildrade ett samtal med ovan beskrivna samtalsstruktur. Dessutom var personer 
utsedda att stödja personalen under studiens gång.  

Urval 
Studien genomfördes vid tre kirurgkliniker i Sverige: ett universitetssjukhus, ett regionalt 
sjukhus och ett privat sjukhus under perioden mars 2014 - december 2015.  

Eftersom inklusionskriterierna var: Alla patienter som planerades genomgå elektiv kirurgi för 
kolorektal cancer på ovan nämnda sjukhus, utgörs denna studie av ett konsekutivt urval (Polit 
& Beck, 2017). 

Exklusionskriterier var: De patienter som fått preoperativ cytostatika, opererats akut, hade 
känd spridning av tumören vid operationen, hade kognitiv svikt och/ eller inte behärskade det 
svenska språket.  
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Figur 1: Bortfall 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
I studien deltog 207 patienter, det ger ett bortfall på 43 patienter (17,2%) från de 250 som 
svarade på den första enkäten (Figur 1).  Det ger en svarsfrekvens på 82,8%. Från de 265 
patienter som inkluderades från början i projektet är svarsfrekvensen i denna studie 78,1%. 

 
Datainsamling 
Forskningssjuksköterskor på de tre olika sjukhusen ansvarade för datainsamlingen. Enkäten 
(Bilaga1) lämnades ut vid inskrivningen med information om att fylla i denna i samband med 
utskrivning. Den tog ungefär 10 minuter att besvara och kunde skickas tillbaka i frankerat 
kuvert. Önskades hjälp med att fylla i enkäten kunde en forskningssjuksköterska läsa upp 
frågorna och hjälpa till att fylla i svaren. Påminnelse skickades ut vid ett tillfälle.  

 

Enkäten: Preparedness for Colorectal Cancer Surgery Questionnaire (PCSQ) 
Enkäten som användes vid datainsamlingen är ett instrument som är utvecklat i Sverige i en 
studie som mätte förbereddhet vid hemgång, Preparedness for Colorectal Cancer Surgery 
Questionnaire (PCSQ) (Sawatzky, Russell, Friberg, Carlsson, Pettersson & Öhlén, 2016). 
Instrumentet består av 23 frågor som mäter patientens förbereddhet inför hemgång och 
återhämtning efter operation för kolorektal cancer. De 23 frågorna har tagits fram empiriskt 
med expertpanel och kognitiva intervjuer med patienter. Sedan testades instrumentet på 240 
patienter som genomgick kolorektal cancer kirurgi och den psykometriska testningen skedde 
genom en faktoranalys där fyra olika domäner framkom (Carlsson et al., 2016 ; Sawatzky et 
al., 2016).  

• Söka och tillgodogöra sig information (Searching for and making use of information, 
fråga 1-4) 

• Förståelse och delaktighet i vårdprocessen (Understanding and involvement in the care 
process, fråga 5-11) 

Universitets
sjukhus 

n= 157 

    

   
Regionalt 
sjukhus 

n=43 

 

  

  

Privat 
sjukhus 

n= 65 

Inkluderade 
Patienter 
n=265 

Enkät 1 
preoperativ 

n= 250 

Enkät 2 
Hemgång 

n= 207 
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• Skapa mening i återhämtningsprocessen (Making sense of the recovery, fråga 12-16) 
• Stöd och tillgång till vård (Support and access to care, fråga 17- 23) 

De 23 frågorna besvaras med fyra svarsalternativ i ordinalskala: stämmer precis, stämmer 
ganska bra, stämmer inte särskilt bra, stämmer inte alls (Polit & Beck, 2017).   

Ytterligare tre frågor ingick i enkäten: en om i vilken utsträckning patienten kände sig 
förberedd på att komma hem efter operationen och vistelsen på vårdavdelningen där 
svarsalternativen skattades på en sjusiffrig skala från stämmer inte alls (1) till stämmer precis 
(7). En fråga där patienten beskrev sitt välbefinnande med svarsalternativen från mycket 
dåligt (1) till utmärkt (7). Sista frågan var en öppen fråga ”Är det något som du önskat för att 
bli mer förberedd inför att komma hem?” som besvarades av patienten med egna ord. 
 

Data analys 
Frågorna med fasta svarsalternativ i enkäten analyserades kvantitativt och den öppna frågan 
kvalitativt. 
 

Kvantitativ analys 
I analysen användes deskriptiv statistik för att redovisa resultatet. Deskriptiv metod används 
för att ge en överskådlig bild av det insamlade materialet genom att det redovisas på ett 
sammanfattande vis (Polit & Beck, 2017). Data sammanställdes med hjälp av programmet 
SPSS version 24. Vid användandet av detta program har extern hjälp behövts. 
 
Demografi och patientdata redovisas i Tabell 1 samt frågor om informations- och 
samtalsstödet i Tabell 2. De 23 slutna frågorna sammanfördes och redovisas i de fyra 
domänerna. Svarsfrekvens för varje fråga presenteras procentuellt i förhållande till 
svarsalternativ. Stapeldiagram över varje domän presenteras i Figur 3, 4, 5 och 6. 
Tilläggsfrågorna om övergripande förbereddhet och välbefinnande redovisas i Figur 7 och 8. 
Median presenteras i löpande text. 

 

Kvalitativ analys 
En kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera svaren på den öppna frågan i enkäten, 
Är det något du önskat för att bli mer förberedd inför att komma hem?  

Enligt Graneheim & Lundman (2004) används kvalitativ innehållsanalys för att systematiskt 
granska och tolka text. Beroende på hur rikt datamaterialet är kan man välja att analysera 
manifest eller latent. I detta fall valdes en manifest tolkning då svaren från den öppna frågan i 
enkäten inte var tillräckligt rika för en latent analys. Ett centralt inslag i innehållsanalys är att 
skapa kategorier. Det är ett steg i analysen som innebär att hitta passande kategorier utan att 
data går förlorad eller passar in i flera kategorier (Graneheim & Lundman 2004).  

Svaren från enkäten kategoriserades deduktivt under en av de fyra domänerna. Analysen 
började med att materialet lästes för att sedan delas upp i ord och meningar av betydelse för 
analysen utefter studiens syfte, så kallade meningsbärande enheter. I nästa steg kondenserades 
texten där det var möjligt. Där texten var mycket kort behölls texten okondenserad för att inte 
förlora viktigt innehåll. Texten har bearbetades genom abstraktion där kategorier skapades. 
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Alla kategorier som hittades i texten täcktes in av de 4 domänerna. Exempel på analysens 
tillvägagångsätt presenteras i Figur 2. 

För att öka trovärdigheten i denna analys har all text lästs enskilt av båda författarna och 
delats upp i meningsbärande enheter och kategorier har bildats. Sedan diskuterades resultatet 
av analysen gemensamt och tillsammans beslutades det om passande kategorier. Det 
diskuterades också i vilken utsträckning de fyra redan framtagna domänerna täckte in dessa 
kategorier eller om det fanns kategorier som inte passade in. Justeringar kring några 
framtagna kategorier gjordes innan arbetet med den kvalitativa analysen ansågs färdig. 
Författarnas förförståelse av patientgruppen har tagits i beaktning (Graneheim & Lundman, 
2004). 

Figur 2: Kvalitativ analysgång 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiska överväganden  
Att ge god vård och för att undvika att kvalitén brister ska vårdpersonal ha en helhetssyn som 
utgår från patientens behov (Lindh & Sahlqvist, 2012). Det har visat sig att det finns ett behov 
av utökad information och kommunikation efter kolorektal cancerkirurgi, vilket gör att denna 
studie inte bara kan vara till nytta för den enskilde patienten utan också i ett större perspektiv. 
Förbättring på detta område är av vikt då det inte kan anses försvarbart att skriva ut patienter 
efter omfattande kirurgi, utan tillräcklig information om återhämtningsprocessen. En 
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sjukvården 

 

 

 

 



 

11 
 

välinformerad patient gynnar också samhället i stort då hen ges förutsättningar att återgå till 
arbetslivet i ett tidigare skede.  

 Det är av stor vikt att etiska principer tas i beaktande i forskning som bedrivs för att skydda 
deltagare i studier (WMA, 2013). Denna studie tar hänsyn till olika aspekter som rör 
information, samtycke, konfidentialitet och nyttjandekrav genom att: det i enlighet med 
Centrala Etikprövningsnämndens riktlinjer gavs muntlig och skriftlig 
forskningspersoninformation om studien (Bilaga 2). Patienter tillfrågades om deltagande och 
samtyckesformulär samlades in (Bilaga 3). Endast de som gav sitt samtycke inkluderades i 
studien. Information om sekretesskydd och frivillighet gavs. Patienten informerades om att 
hen närsomhelst kunde avbryta studien utan påverkan på framtida vård. Uppgifter till 
ansvariga för studien fanns att tillgå för deltagarna. Det insamlade materialet hanterades i 
enlighet med Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och förvaras säkert i ett låst skåp på 
Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa och kommer endast användas i forskningssyfte. 
Materialet som ligger till grund för denna studie är kodat och inga personuppgifter har tagits 
del av. Det har endast använts till avsikt att besvara studiens syfte. 

Denna studie ingår under PINCORE -projektet som har etiskt godkännande av regionala 
etikprövningsnämnden i Göteborg.  Diarienummer: 545-10 samt 536-12. 
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Resultat  
Demografi, patientdata och frågor om broschyren informations och samtalsstöd 
Hundrafem män och 102 kvinnor med en medel- och 
median ålder på 70 år deltog i studien. Majoriteten av 
deltagarna levde med en partner. Etthundrasjutton 
stycken genomgick operation för koloncancer och 77 
för rektalcancer. Ett fåtal hade både kolon och rektal 
tumör. Totalt fick 75 patienter stomi i samband med 
operationen. Vårdtiden varierade mellan 2 till 35 
dagar med ett medelvärde på 8,14 dagar och en 
median på 7 dagar (Tabell 1).  

Majoriteten svarade att de fått broschyren information 
och samtalsstöd, del ett och del två, samt att de har 
varit betydelsefulla för dem. Drygt 95 % uppgav att 
det var bra att doktorn ritade i broschyren hur 
operationen skulle gå till och vilken del av tarmen 
som skulle tas bort (Tabell 2). 

Jämfört med de som svarat på enkät ett var det 43 
patienter som avstod från att svara på enkät två vid 
hemgång. Tjugoen patienter angav ingen orsak. Tre 
patienter avbröt på egen begäran, två stycken fick 
komplikationer och ytterligare två patienter avled. 
Utöver dessa är det femton patienter som projektet inte                                                           
vet anledning till vid sammanställningen av denna uppsats. 

 

Tabell 2: Frågor om broschyren informations och samtalsstöd n=207 

 Ja Nej  f (%) 
Har du fått broschyren information och samtalsstöd del 1 
och 21 

 

188 (94.0) 12 (6.0)   

 Stämmer 
precis 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer inte 
särskilt bra 

Stämmer 
inte alls 

Har broschyrerna 1 och 2 varit betydelsefulla 

i samtalet med personalen i samband med utskrivning2 
65 

(34.9) 
106 
(57.0) 

13 
(7.0) 

2 
(1.1) 

 
För mig var det bra att doktorn ritade i min broschyr hur  
operationen skulle gå till1* 

 
109 
(61.6) 

 
58 

(32.8) 

 
6 

(3.4) 

 
4 

(2.3) 
 

* 16 st. svarade att doktorn inte ritat 1 Utebliven data 7 st. (3,4%)   

2. Utebliven data 14-21 st. (6,8- 10.1%) 

 

Tabell 1: Demografi och patientdata 
n=207 
                                                        f (%)  
Ålder1 70 (70)* 
  Range      38-93 
Kön 
  Män 

 
105 (50.7) 

  Kvinnor 102 (49.3) 
Typ av cancer2  
  Rektalcancer 77 (37.6)  
  Koloncancer 119 (58.0) 
  Kolon + rektalcancer 2 (1.0) 
  Annat 7 (3.4) 
Boendesituation1  
  Samboende 140 (70.0) 
  Ensamboende 53 (26.5) 
  Särbo 7 (3.5) 
Stomi 75 (36.2) 
  Kolostomi 35 (46.7) 
  Loopileostomi 39 (52.0) 
  Två stomier 1 (1.3) 
Antalet vårddagar2 8.14 (7.0)* 
   Range 2-35 
1 Utebliven data 7-8 st. (3.3–3.8%)  

2Utebliven data 1-2 st. (0.4-0.9%) 
*medel 
(median) 
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Förbereddhet i samband med utskrivning 
Resultatet för de 23 frågorna om förbereddhet redovisas i tillhörande domän; Söka och 
tillgodogöra sig information, Förståelse och delaktighet i vården, Skapa mening i 
återhämtningsprocessen, Stöd och tillgång till sjukvård. Sextiosex patienter besvarade den 
öppna frågan, varav sju endast svarade med ordet nej. Svaren redovisas under respektive 
domän och illustreras med citat. De två frågorna om övergripande förbereddhet och 
välbefinnande presenteras sist. 

 

Söka och tillgodogöra sig information 
Första domänen; Söka och tillgodogöra sig information består av fyra frågor. Majoriteten av 
patienterna (86,8%-89,6%) svarade, ”stämmer precis” och ”stämmer ganska” bra på frågorna 
i denna domän. Ett mindre antal patienter (10,5%-13,1%) svarade ”stämmer inte alls” och 
”stämmer inte särskilt bra”. 

Det föreligger inte någon märkbar skillnad mellan svaren på frågorna om muntlig och skriftlig 
information. Det framgår att majoriteten var helt nöjda med den muntliga och skriftliga 
informationen och har svarat stämmer precis på dessa frågor. Däremot har inte lika många 
svarat ”stämmer precis” på frågorna om informationen har förberett dem på att komma hem. 
Något fler anser att den skriftliga informationen förberett dem mer än den muntliga. Av de 
som inte ansåg sig förberedda av den muntliga informationen, var 26 % ensamstående och på 
frågan om skriftlig information, var 19 % ensamstående. På frågan om nöjdhet med den 
skriftliga informationen är det något fler kvinnor (91,4%) än män (86,1%) som har svarat 
”stämmer precis” och ”stämmer ganska” bra.  

 

Figur 3: Söka och tillgodogöra sig information 

 

1. Den muntliga informationen om min sjukdom och behandling har gjort mig förberedd inför att komma hem 
efter operationen.  

2. Jag har varit nöjd med den muntliga informationen jag fått inför att komma hem efter operationen. 
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3. Den skriftliga informationen om min sjukdom och behandling har gjort mig förberedd inför att komma hem 
efter operationen.  

4. Jag har varit nöjd med den skriftliga informationen jag fått inför att komma hem efter operationen.  
 Internt bortfall: Fråga 1 (n=2), 2 (n=2), 3 (n=6), 4 (n=7) 

 

I analysen av den öppna frågan framkom två kategorier; Att vara nöjd med given information 
och Brist på information, som överensstämde med innebörden av domänen; Att söka och 
tillgodogöra sig information. I alla svar omnämndes ordet information. Främst rörde det sig 
om att patienterna ville ha mer information om tarmfunktionen, men också om smärta, 
operationssår och nutrition. Exempel på citat:  

”Handfast info om hur hantera problem med att få igång tarmen” 

”Jag har fått all information jag önskat” 

 

Förståelse och delaktighet i vården  
Andra domänen; Förståelse och delaktighet i vården består av sju frågor. Majoriteten av 
patienterna (71,6 % -96,6%). svarade, ”stämmer precis” och ”stämmer ganska bra” på 
frågorna i denna domän. Ett mindre antal patienter (4 % -11,7%).  svarade ”stämmer inte alls” 
och ”stämmer inte särskilt bra”.  

Det framkom att majoriteten (>95 %) kan ställa frågor de funderat på, till både läkare och 
sjuksköterskor och dessutom få förklaringar från dessa på ett sätt som är lätt att förstå.  
Sjuttioen procent svarade ”stämmer precis” på; Jag kan ställa de frågor jag funderat på till 
sjuksköterskorna, vilket är den högsta procentsats på ett svarsalternativ i hela enkäten. Fler 
män (98 %) än kvinnor (93,7 %) kände att de kunde ställa frågor som de funderat på till 
läkaren.  

Nittio procent ansåg sig vilja ha möjlighet att delta i beslut om sin vård och behandling. På 
frågan om anhöriga har fått möjlighet att delta i den utsträckning som patienten önskat har 
71,6% svarat ”stämmer precis” och ”stämmer ganska bra”. En könsskillnad fanns, fler 
kvinnor (88,5%) än män (81,4) tycker att anhöriga fått delta i beslut och behandling.  

En majoritet (92,5%) har svarat ”stämmer precis” eller ”stämmer ganska bra” på frågan; mina 
behov och önskemål har tillgodosetts i min vård och behandling.  
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Figur 4: Förståelse och delaktighet i vården 

 

5. Jag kan ställa de frågor jag funderat på till läkarna.  
6. Jag kan ställa de frågor jag funderat på till sjuksköterskorna.  
7. Läkarna förklarade det som jag behövde veta så att jag förstod.  
8. Sjuksköterskorna förklarade det som jag behövde veta så att jag förstod.  
9. Jag vill ha möjlighet att delta i beslut om min vård och behandling.  
10. Mina närstående fick delta i beslut om min vård och behandling i den utsträckning som jag själv önskat.  
11. Mina behov och önskemål har tillgodosetts i min vård och behandling. 

Internt bortfall: Fråga 5 (n=4), 6 (n=3), 7 (n=3), 8 (n=4), 9 (n=6), 10 (n=4), 11(n=6) 

I analysen av den öppna frågan i enkäten framkom tre kategorier; Behov och önskemål har 
tillgodosetts, Behov och önskemål har inte tillgodosetts och Att vara delaktig, som 
överensstämde med innebörden av domänen; Förståelse och delaktighet i vården.  Svaren 
handlade om nöjdheten med sjukhusvistelsen och förberedelserna inför utskrivning samt den 
positiva känslan att kunna ställa frågor till läkare och sjuksköterskor och att ha fått den hjälp 
som önskades. De handlade också om att inte vara nöjd med den vård som getts och om 
önskan att bli mer delaktig. Exempel på citat:  

”Är nöjd med förberedelserna inför min hemgång” 

”Jag vet att jag har hunnit ställa frågorna om jag haft några. …” 

”Att man genomfört det vårdplaneringsmöte jag ville ha” 

 

Skapa mening i återhämtningsprocessen 
Tredje domänen, Skapa mening i återhämtningsprocessen består av fem frågor. Majoriteten 
av patienterna (80,4%-89,7%) svarade ”stämmer precis” och ”stämmer ganska bra” i denna 
domän. Mellan 10,4% och 19,6%  svarade ”stämmer inte alls” och ”stämmer inte särskilt bra” 
på frågorna. I denna domän är det endast på frågan; Jag känner mig förberedd på varför jag 
kan ha ont den första tiden hemma när jag kommit hem efter operationen som fler har svarat 
”stämmer precis” än de som svarat ”stämmer ganska bra”. 
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Det är fler män (47,1%) än kvinnor (32,3%) som svarar ”stämmer precis” på frågan om de fått 
veta hur de kan må första tiden när de kommit hem.  Det är även fler män (45,1%) än kvinnor 
(37,1%) som svarar ”stämmer precis” på frågan om de är förberedda på hur tarmfunktionen 
kan bli.  

 

Figur 5: Skapa mening i återhämtningsprocessen  

 

12. Jag har fått veta hur jag kan må den första tiden när jag kommit hem efter operationen.  
13. Jag känner mig förberedd på varför jag kan ha ont den första tiden hemma när jag kommit hem efter 

operationen.  
14. Jag känner mig förberedd på hur tarmfunktionen kan vara när jag kommit hem efter operationen.  
15. Jag känner mig förberedd på hur återhämtningen kan vara när jag kommit hem efter operationen.  
16. Jag känner mig förberedd på vad jag själv kan göra för att må så bra som möjligt när jag kommit hem efter 

operationen.  
 Internt bortfall: Fråga12(n=3), 13(n=3), 14(n=2), 15(n=4), 16(n=4)  
   

I analysen av den öppna frågan i enkäten framkom fyra kategorier; Att känna sig förberedd 
inför hemgång, Att inte vara förberedd på att gå hem, Att inte vara förberedd på hur jag kan 
må och Att inte vara förberedd på vad jag kan göra för att må bra, som överensstämde med 
innebörden av domänen; Skapa mening i återhämtningsprocessen. Svaren handlade om att allt 
kändes bra och att förbereddhet fanns vid utskrivning, men också om viljan att stanna längre 
på sjukhuset. Svaren handlade också om att inte vara förberedd på hur man kan må och på vad 
man själv kan göra för att må bra. Patienterna ville bli mer förberedda på vad de kunde äta, 
tarmfunktionen, stomiskötseln, hur man skulle hantera oro, illamående, dålig matlust, smärta 
och på vilket sätt aktivitet bör utföras. De ville också veta mer om sårvård.  Exempel på citat:  

”skulle vilja att man efter op. går igenom vad jag kan förvänta mig t.ex. 
tarmrörelser, diarréer, smärta, illamående osv.  hur länge såret ska läka, 
träningsvärk i magmuskler osv” 

 Att jag kanske skulle få problem med matlusten”  
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Stöd och tillgång till sjukvård 
Fjärde domänen, Stöd och tillgång till sjukvård består av sju frågor. Majoriteten av 
patienterna (64,6 % -93,6%). svarade ”stämmer precis” och ”stämmer ganska bra” på frågorna 
i denna domän Mellan 6,4% och 20,4% svarade ”stämmer inte alls” och ”stämmer inte 
särskilt bra” på frågorna.   

Patienterna upplevde sig få stöd av läkare (86,7%) och sjuksköterskor (92,1%). På frågorna 
om patienterna fått samtala om sin oro med läkare och sjuksköterskor när det gäller 
cancersjukdomen i den utsträckning som de önskat svarar en majoritet ”stämmer precis” och 
”stämmer ganska bra”. Det är 16,9 % som svarat ”stämmer inte alls” och ”stämmer inte 
särskilt bra” på frågan om de fått samtala om sin oro med läkarna medan 20,4 % svarat detta 
på frågan om samtal med sjuksköterskorna. 

En majoritet (86,3%) av patienterna svarade att de var nöjda med samtalen inför hemgång. 
Fler män (50,2%) än kvinnor (40,6 %) svarade ”stämmer precis”. Men på frågan, om de vet 
vart de ska vända sig vid frågor om operation och cancersjukdom, är det fler kvinnor som 
svarar ”stämmer precis” (76,0%) jämfört med män (60,8%).  

På frågan om de upplever en känsla av att vara ensam och utlämnad i kontakter med 
vårdpersonal svarar en majoritet (76,3%) ”stämmer inte alls” och ”stämmer inte särskilt bra”. 

 

Figur 6: Stöd och tillgång i sjukvården 

 

17. Jag har fått det stöd jag önskat av läkarna inför hemgången efter operationen.  
18. Jag har fått det stöd jag önskat av sjuksköterskorna inför hemgången efter operationen.  
19. Jag har fått samtal med läkarna om min oro när det gäller cancersjukdomen i den utsträckning som jag 

önskat.  
20. Jag har fått samtal med sjuksköterskorna om min oro när det gäller cancersjukdomen i den utsträckning som 

jag önskat.  
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21. Jag har varit nöjd med de samtal jag haft inför hemgången efter operationen.  
22. Jag vet vart jag skall vända mig om jag har frågor om operationen och cancersjukdomen.  
23. Jag upplever en känsla av att vara ensam och utlämnad i kontakter med vårdpersonal.  

 Internt bortfall: Fråga 17(n=4), 18(n=5), 19(n=6), 20(n=6), 21(n=3), 22(n=3), 23(n=4)  
 
 
I analysen av den öppna frågan i enkäten framkom tre kategorier; Att få tillräckligt med 
stöd, Att vilja ha mer stöd och Att ha tillgång till sjukvård som överensstämde med 
innebörden av domänen: Stöd och tillgång till sjukvården. Deltagarna påpekade brist på 
stöd men också att de var nöjda med det stöd som getts. De önskade också att det fanns 
mer tillgång till sjukvård. Exempel på citat: 

”Alla personalkategorier samarbetade för mitt bästa” 

”Att någon hade tagit sig tid för att höra efter hur jag mådde själsligt. Vid oro 
och ångest fick jag en tablett, men ingen satte sig ned och pratade” 

 

Förbereddhet  
Majoriteten (84,2%) ansåg sig vara förberedda på att komma hem då de valde 
svarsalternativet fem eller mer, vilket ger en median på sex.  

Två patienter valde svarsalternativ ett, stämmer inte alls. De var båda kvinnor, 82 år och 83 år 
gamla, levde ensamma, och hade en vårdtid på sju respektive nio dagar. En av kvinnorna 
opererades för en rektalcancer och fick en loopileostomi, den andra kvinnan genomgick en 
operation för koloncancer utan stomi. Av de tre patienter som valde svarsalternativ två, näst 
lägst på skalan, ses inte något gemensamt avseende vårdtid, kön, ålder, typ av cancer, 
boendesituation, eller att de opererats med eller utan stomi.  

 

Figur 7: Förbereddhet 
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Välbefinnande  
Åttiosju procent skattade sitt välbefinnande till fyra eller mer vilket ger en median på fem. 

Åtta patienter valde svarsalternativ två. Hälften av dessa var män och hälften kvinnor. Ingen 
av dem hade en vårdtid längre än åtta dagar. För övrigt kan det inte ses någon likhet avseende 
ålder, typ av cancer, boendesituation, eller om de opererats med eller utan stomi. 

Figur 8: Välbefinnande 

 

Internt bortfall: n=1 
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Diskussion 
Metoddiskussion 
Det diskuterades vilken design som skulle användas i denna studie då enkäten innehöll både 
slutna frågor och en öppen fråga. Att använda mixmetod avfärdades eftersom Polit & Beck 
(2017) menar att denna bör användas vid större forskning med både kvantitativ och kvalitativ 
data. Om det endast ställs en öppen fråga i slutet av en enkät är designen inte en mixad metod 
(Polit & Beck, 2017). Bedömningen blev då att använda en kvantitativ deskriptiv design på 
svaren från de slutna frågorna i enkäten medan kommentarerna från den öppna frågan 
analyseras med kvalitativ innehållsanalys. 

 

Genomförande 
Då studien var genomförd på de tre sjukhusen ett par år innan sammanställning av denna 
uppsats, kunde inte urval och datainsamling påverkas. Eftersom vårdförloppet skiljer sig 
mellan de patienter som opereras elektivt jämfört med de som opereras akut, de med 
spridning av tumören vid diagnos och de som fått preoperativ cytostatika, får det anses 
relevant att dessa inte ingick. Att utesluta de som inte bemästrar det svenska språket, är också 
relevant då enkäten och det skriftliga information och samtalsstödet endast fanns på svenska. 

Det blev ett visst bortfall när enkäten samlades in. Detta trots att påminnelse skickades ut för 
att öka svarsdeltagandet, vilket enligt Polit och Beck (2017) är en effektiv åtgärd. 
Anledningen till bortfallet är inte klarlagt i sin helhet, men det kan delvis bero på att enkäten 
delades ut redan preoperativt. Det kan också bero på att patienterna hade mycket annat att 
ordna med och tänka på vid tiden för utskrivning. De som valde att inte besvara frågorna kan 
ha varit för sjuka för att orka med detta. På universitetssjukhuset pågick också annan 
forskning som innebar att patienter skulle fylla i enkäter. Dessutom ingick det fler 
frågeformulär, än Preparedness for Colorectal Cancer Surgery Questionnaire (PCSQ), att 
besvara i forskningsprojektet PINCORE vilket kan ha påverkat svarsfrekvensen om 
patienterna upplevt det betungande att fylla i alla frågeformulär. Enligt Polit & Beck (2017) är 
acceptabel svarsfrekvens över 65%. Enkäten till denna studie fylldes i av 78,1% vilket få 
anses vara tillräckligt högt. 

Författarna till studie har inte kontrollerat hur interventionen genomförts på de tre olika 
sjukhusen och om det varit problem under genomförandet. Det kan alltid diskuteras om de 
patienter som deltagit har fått ta del av interventionen i samma omfattning. En styrka med 
införandet var dock att personalen fick möjlighet att läsa det skriftliga information- och 
samtalsstödet, diskutera innehållet i workshops och sen få stöd av ansvariga personer genom 
studiens gång. 

Att använda en enkät som datainsamlingsmetod gjorde det möjligt för ett stort antal patienter 
att delta i studien (Polit & Beck, 2017).  

Styrkan med enkäten; Preparedness for Colorectal Cancer Surgery Questionnaire (PCSQ), är 
att begreppet förbereddhet (Förbereda, 2016; Förbereda, 2017 & Friberg, 2001) som denna 
grundas på, har operationaliserats. Instrumentet testades sedan för validitet, vilket innebär att 
den mäter det den avser att mäta (Polit & Beck, 2017). Detta gjordes med hjälp av en 
expertpanel, genom kognitiva intervjuer med patienter och genom faktoranalys (Carlsson et 
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al., 2016; Sawatzky et al., 2016). Det anses därför att svaren från enkäten kan ge en bild av 
patienternas förbereddhet inför hemgång. Enkäten är testad för intern konsistensreliabilitet 
med Cronbachs alpha (Carlsson et al., 2016). Däremot har den inte testats för 
reproducerbarhet genom t.ex. test-retest vilket innebär att ett instrument ska ge samma mått 
vid varje mätning (Polit & Beck, 2017). Alla mätningar innefattar någon slags variation. Det 
finns därför svårigheter i att fastställa ett mätinstruments exakthet när det gäller en enkät som 
ska mäta graden av upplevelser. 

En annan styrka med enkäten är att svarsalternativet: vet ej, inte finns med, vilket gör att 
patienterna måste tänka efter på nästan varje fråga innan de svarar. Att inte ha med 
svarsalternativ, vet ej, kan också utgöra en svaghet då en del patienter i studien inte har 
bevarat alla frågor i enkäten. På tre frågor fanns svarsalternativet ”inte aktuellt”. Detta 
medförde en lägre svarsfrekvens på de ordinarie svarsalternativen. Samtidigt gavs de patienter 
som inte hade någon nära anhörig eller oro över cancerdiagnosen ett relevant svarsalternativ. 

Enkätundersökningar med endast slutna frågor ger inte patienter utrymme att svara med egna 
ord. Att enkäten innehåller en öppen fråga är en styrka eftersom det ger fler nyanser av 
patienters kunskap och attityder. Det ger möjlighet att synliggöra områden som enkäten inte 
täcker in. (Polit & Beck, 2017). De svar som deltagarna ger i den öppna frågan i denna studie 
var korta med få ord vilket gör att en kvalitativ analys av detta material är en utmaning. En 
minoritet av patienterna svarade på den öppna frågan, vilket gör att svaren tolkades med viss 
försiktighet. Alla svar i den öppna frågan överensstämmer med de fyra domänerna vilket 
innebär att det inte framkom ytterligare resultat. Den öppna frågan tillförde dock mer 
preciserad fakta, om brister i given information. 

 

Kvantitativ och kvalitativ analys  
Styrkan med deskriptiv statistik är att det ger en överskådlig sammanfattande bild av det 
insamlade materialet (Polit & Beck, 2017). Analysfasen har varit en process som inneburit 
olika val, vilket har medfört att vissa beräkningar så som signifikansprövningar och flera 
jämförelser mellan variabler valts bort då det skulle kräva mer än vad som kan åstadkommas 
på utsatt tid.  

Styrkan med en kvalitativ innehållsanalys är att sammanställningen av text sker med tydliga 
steg. Det negativa är att allt i en text kan tolkas. Författarna har en förförförståelse av 
patientgruppen vilket har tagits i beaktning genom att kontinuerligt gemensamt diskutera de 
olika svaren för att undvika tolkning av texten som kan grunda sig i en förförståelse. Det var 
viktigt att analysen som gjordes skulle vara pålitlig (dependability) och trovärdig (credibility) 
(Polit & Beck, 2017). Författarna försvarar valet av kategori och tillhörande domän med att 
vald analys är av manifest art som inte ska innebära djupare tolkning av materialet. Detta har 
undvikits genom att texten har analyserats för vad som faktiskt står skrivet och inte för vad 
det kan innebära. För att öka analysens trovärdighet har deltagarnas kommentarer illustrerats 
med citat (Polit & Beck, 2017). 

Resultatet som presenteras i denna studie kan inte generaliseras på alla patienter med 
kolorektal cancer eftersom deltagarna har tagit del av en intervention med personcentrerad 
information och kommunikation. Det är dock en representativ grupp avseende kön och ålder 
för patientgruppen vilket medför att resultatet kan tas i beaktning vid omvårdnad av patienter 
med kolorektal cancer. Sverige har en population med blandad kulturell bakgrund och i denna 



 

22 
 

studie har inte deltagarnas kulturella bakgrund presenterats. Resultatet ska i detta avseende 
därför användas med försiktighet eftersom personer med olika kulturell bakgrund kan uppleva 
situationer och information olika. 

 

Resultat diskussion 
Denna studie visar att patienter känner sig förberedda för att komma hem efter operationen 
och vistelsen på vårdavdelningen vilket gynnar transitionen från sjukhus till hemmet (Meleis, 
2010). Känslan av förbereddhet skiljer sig något mellan de olika domänerna (64,6%-86,8%) 
men resultatet från den övergripande frågan visar också att deltagarna är förberedda inför 
utskrivning. Dessutom skattar deltagarna även sitt välbefinnande högt vilket är intressant och 
mer komplext än att påstå att det endast beror på förbereddhet och vilken information som 
givits. Välbefinnandet påverkas av andra faktorer och transitioner i patienters liv och inte 
endast av den kirurgi och behandling som de genomgått (Schumacher & Meleis, 1994).  

Resultatet av patienters förbereddhet diskuteras här domänvis, med dess betydelse för 
transitionen vid utskrivning och återhämtningsprocessen. 

 

Söka och tillgodose sig information 
Till skillnad från tidigare forskning (Lithner et al., 2012; Smith et al., 2014) visar denna studie 
att majoriteten av deltagarna är nöjda med muntlig och skriftlig information och att den har 
förberett dem inför hemgång. Det skiljer sig dock på hur många det är som svarat ”stämmer 
precis” på frågorna. Det är fler deltagare som är nöjda med informationen jämfört med de som 
anser att den har förberett dem, vilket även svaren på den öppna frågan ger indikation på.  

Tidigare forskning (Worster et al., 2009; Swenne et al., 2015) visar att patienter kan ha svårt 
att tillgodogöra sig muntlig information, efter stor cancerkirurgi i buken, dels på grund av att 
de inte mår bra, men också för att de inte känner sig bekväma med att ställa frågor. Till 
skillnad från andra studier (Lithner et al. 2012; Smith et al, 2014) visar denna studie, att det är 
något fler som känner sig mer förberedda av den skriftliga informationen än den muntliga. 
Detta kan vara en indikation på att vårdpersonalen inte har lyckats helt med den muntliga 
kommunikationen (Meleis, 1975; Schumacher & Meleis, 1994) i kombination med att 
patienterna kan ha svårt att ta till sig den muntliga informationen på grund av fysisk och 
psykisk påverkan. I detta fall har den skriftliga informationen en viktig roll, vilket även 
patienterna i studien av Swenne et al. (2015) ansåg.  

I studien av Lithner et al., (2015a) framkommer det att det finns tendens till att ensamstående 
nyopererade patienter med kolorektal cancer en månad efter hemgång utrycker att de fått 
otillräcklig information i samband med utskrivning. Denna studie visar, att av de som inte 
ansåg sig förberedda av den muntliga informationen, var över en fjärdedel ensamstående och 
på frågan om skriftlig information, var drygt en femtedel ensamstående. Information som ges 
i samband med kirurgi och utskrivning är grundläggande för att patienterna skall känna sig 
förberedda och trygga inför återhämtningen i hemmet. Det är viktigt att sjuksköterskan 
använder sin förmåga till personcentrerad kommunikation för att patienterna ska känna sig 
trygga och delaktiga (Friberg, 2001; Schumacher & Meleis, 1994). 
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Detta avser alla patienter men kan vara särskilt viktigt för ensamstående som inte har hjälp 
hemma efter utskrivning.  

Förståelse och delaktighet i vården  
Lagstiftningen kräver att information ska ges så att patienten förstår (SFS 2014:821). Studien 
visar att en majoritet (>71%) av deltagarna anser sig vara delaktiga i vården. Den kvalitativa 
analysen bekräftar detta och visar på nöjdhet med vistelsen på sjukhuset och förberedelserna 
inför utskrivning.  

Majoriteten (>90%) av patienterna i studien upplevde att deras behov och önskemål har 
tillgodosetts. Deltagarna i Jonsson, Stenberg & Frisman (2011) påpekar vikten av att få 
möjlighet att samtala med vårdpersonal under den postoperativa vistelsen på vårdavdelningen. 
I studien av Lithner et al., (2015b) där patienter med kolorektal cancer intervjuades efter 
utskrivning, visade på att deltagarna inte visste vem de skulle tala med eller ställa frågor till 
inför utskrivning. Denna studie visar på motsatsen. En majoritet (>95%) av de som deltog 
ansåg sig kunna ställa frågor till både läkare och sjuksköterskor och dessutom få en bra 
förklaring på de frågor de ställde. Detta tyder på att den personcentrerade kommunikationen 
sannolikt ger goda förutsättningar till förbereddhet i den transition som utskrivning till 
hemmet innebär (Meleis, 1975). Det är viktigt att sjuksköterskan och läkaren kommunicerar 
med patienten, för att lägga grunden till ett partnerskap i ett tidigt skede i vårdprocessen. 
Detta ger i sin tur förutsättning för en ömsesidig respekt och förtroende. 

Nittio procent av deltagarna i denna studie ville vara delaktiga i sin vård. Att som patient vara 
delaktig i beslut och planering kring sin vård och behandling, kan leda till att bli förberedd 
inför nästa steg i den kirurgiska vårdprocessen (Lithner et al, 2015b). I svaren på den öppna 
frågan framgår det att några patienter hade velat vara mer delaktiga i sin vård framför allt 
kring vårdplanering innan hemgång. Delaktighet är ett centralt begrepp i den personcentrerade 
vården. Friberg (2001), Meleis (1975) och Schumacher & Meleis, (1994) menar att avsaknad 
av delaktighet inger oro och utanförskap och kan leda till att den transition som utskrivning 
innebär misslyckas.  

Majoriteten (71,6%) uppgav att närstående fått delta i vård och behandling i den utsträckning 
som patienten önskat. Anhöriga är viktiga för den nyopererade i transitionen mellan 
utskrivning och återhämtningen i hemmet (Meleis, 1975; Norlyk & Harder, 2011). Det är inte 
bara patienten som påverkas av situationen och förändringarna som sker, utan även de 
anhöriga (Meleis, 1975; Johansson, Axelsson, Berntsson & Brink, 2014), vilket innebär att 
även de behöver göras delaktiga i omvårdnaden av patienten. Det är dock en del som svarar 
”ej aktuellt” på denna fråga, det kan betyda att det inte finns någon anhörig som kan delta 
eller att patienten inte ser det som viktigt att ha en delaktig anhörig.   

 

Skapa mening i återhämtningsprocessen  
I denna domän som handlar om att skapa mening med återhämtningsprocessen känner sig 
majoriteten av deltagarna förberedda. Tidigare forskning (Lithner et al., 2015b) har visat att 
information är avgörande när personer som genomgått kirurgi på grund av kolorektal cancer 
ska återfå kontroll i livet och utföra egenvård på ett tillfredställande sätt. Det framgår dock i 
denna studie att trots att deltagarna var nöjda med muntlig och skriftlig information var det 
svårt för vissa att vara förberedda på nästa steg i återhämtningsprocessen och att veta vad de 
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kunde göra för att må bra. I svaren på den öppna frågan framkommer det olika områden där 
informationen brister. Förutom fysiska symtom som illamående och nedsatt aptit, 
tarmfunktion och stomiskötsel, framkommer också brist i hur oro kan hanteras. Det 
framkommer i studien att återhämtningsprocessen innehåller både en fysisk och en psykisk 
dimension. Detta skiljer sig något från Jacobsson (2017), där det framkommer fyra områden 
med endast fysisk påverkan hos kolorektal cancer opererade patienter. 

Vad beror det på att deltagarna inte upplever sig förberedda på hur återhämtningen efter 
utskrivning kommer att vara?  Öhlén, Carlsson, Jepsen, Lindberg & Friberg (2016) förklarar 
begreppet, skapa mening (making sense), som en process av lärande som karaktäriseras av 
kunskapsletande och förståelse. Att ta till sig information är en del i processen och att sen 
omvandla informationen till kunskap för att kunna skapa mening i återhämtningsprocessen är 
en annan del, som kan vara svårare att genomföra, vilket kan förklara varför deltagarna inte 
upplever sig fullt förberedda för hur återhämtningen efter kirurgi kommer att vara. Chick & 
Meleis (2010) menar att det är en transition som sker i livet när patienten genomgår en 
kirurgisk vårdprocess. Det är därför av vikt att vårdpersonal har ett holistiskt synsätt för att 
kunna ge en anpassad och personcentrerad vård genom hela processen. När patienter tar del 
av personcentrerad information samt är delaktiga, kan detta underlätta transitionen mellan 
sjukhusvistelse och hemmet. En viktig del i interventionen var att patienter skulle få ett 
personcentrerat utskrivningssamtal, med genomgång av det sista kapitlet i informations- och 
samtalsstödet som handlar om vad de kan förvänta sig av återhämtningen efter utskrivning. 
En hög arbetsbelastning på vårdpersonalen kan innebära att detta samtal uteblivit, vilket 
betyder att en viktig bit gått förlorad. Patienters förbereddhet inför utskrivning kan förbättras 
om verksamheten ser till att resurser skapas, så utskrivningssamtal kan genomföras. 
Ytterligare förbättring skulle kunna vara att vårdpersonalen i öppenvården, 
kontaktsjuksköterskan, läkaren och stomisjuksköterskan, knyter an till information- och 
samtalsstödet vid samtal och uppföljning efter utskrivning och påminner patienterna om att 
läsa broschyren.  

 

Stöd och tillgång till sjukvård 
Över 93 % av patienterna i studien uppgav att de vet vart de skall vända sig om de har frågor 
om operationen och sin cancersjukdom. Enligt Patient lagen (SFS 2014:821) har patienter rätt 
till en fast vårdkontakt för att förbättra kommunikationen mellan patient och vårdenhet. Att 
deltagarna har en kontaktsjuksköterska och i vissa fall en stomiterapeut att vända sig till kan 
vara en förklaring till det goda resultatet. 

Det framgår att över 86% av deltagarna anser sig fått det stöd de önskat av både 
sjuksköterskor och läkare. Samtidigt uppger nästan 24% att de kände sig ensamma och 
utlämnade i kontakt med vårdpersonalen. I studien av Jonsson et al. (2011) framkommer det 
att deltagarna kände sig ensamma under vistelsen på vårdavdelningen efter kolorektal 
cancerkirurgi. Uppenbarligen är det något som brister i kontakten med vårdpersonalen. Trots 
personcentrerad information och kommunikation behövs det ytterligare kunskap för att kunna 
ta till sig information och att bli förberedd på nästa steg (Öhlén et al., 2016). Att hantera en 
cancerdiagnos, en förändrad kropp och olika symtom, kräver något mer. En lyckad transition 
innebär god kommunikation och interaktion mellan sjuksköterska och patient. Denna 
interaktion skall innehålla kunskap skicklighet, planering, delaktighet samt emotionellt 
välbefinnande (Schumacher & Meleis, 1994). 
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I en studie av Jacobsson, Idvall & Wann- Hansson (2016) framkommer det att deltagarna 
upplever oro i olika grad i den kolorektala cancerkirurgiska vårdprocessen. I likhet med annan 
forskning (Lithner et al, 2015b) framgår det i denna studie att över 20% av deltagarna anser 
att de inte fått samtala om sin oro över cancerdiagnosen med sjuksköterskorna. Oro kan 
grundas sig i en bristande information och förståelse för situationen (Lithner et al., 2015b; 
Friberg, 2001). Det är också här viktigt med information samt god kommunikation och 
interaktion mellan patient och sjuksköterska för att skapa förbereddhet vilket kan förhindra 
oro (Friberg, 2001; Meleis, 1975). Det visar sig också i den öppna frågan att deltagarna 
känner oro och upplever otillräckligt med stöd i att hantera detta. En förklaring kan vara att 
personalen har en hög arbetsbelastning, vilket kan leda till att det endast ägnas snabba möten 
med patienterna. Många gånger kan det också vara svårt för både sjuksköterskor och läkare att 
tala om existentiella frågor. Då resultatet i denna studie visar att nästan en fjärdedel av 
deltagarna inte fått samtala om sin oro kring cancerdiagnosen med sjuksköterskan tydliggörs 
vikten av att hen tar initiativ och känner sig bekväm med att föra ett sådant samtal. 

 

Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att beskriva om och hur patienter kände sig förberedda inför 
utskrivning, i samband med kolorektal cancerkirurgi, efter genomförd intervention med 
personcentrerad information och kommunikation. 

Huvudresultatet i studien är att majoriteten av deltagarna kände sig förberedda inför hemgång 
efter genomförd intervention med personcentrerad information och kommunikation. De anser 
att både den muntliga och skriftliga informationen har förberett dem och att de kan ställa 
frågor till vårdpersonalen samt få svar som är lätta att förstå. Deltagarna anser också att de har 
fått stöd inför utskrivning och vet var de skall vända sig om de har frågor kring operation och 
cancersjukdomen. Dessutom skattar deltagarna även sitt välbefinnande högt.  

Trots detta goda resultat anser en femtedel av deltagare att de inte fått veta hur de kan må den 
första tiden efter utskrivning. Det framkommer också att över 20% av deltagarna inte ansåg 
sig fått tala om sin oro kring cancerdiagnosen med sjuksköterskorna i den utsträckning som de 
önskat och att nästan 24% kände sig ensamma och utlämnade i kontakten med vårdpersonal.  

Alla personer har olika kapacitet för att återhämta sig efter kolorektal cancerkirurgi. 
Personcentrerad kommunikation och information har betydelse och ger förutsättningar för 
förbereddhet genom att patienter är delaktiga i sin vård och behandling. Detta i sin tur inger 
trygghet i den transiton som utskrivningen efter operation för kolorektal cancer innebär. De 
nyopererade får stöd och hjälp att bygga kapacitet för att klara av att utföra egenvård och ta 
hand om eventuella framtida fysiska problem som kan uppstå efter utskrivning, men också för 
att kunna hantera eventuella psykiska och emotionella svårigheter. Det är dock något som 
brister om patienter ändå inte vet hur de kommer att må efter utskrivning, om de känner sig 
ensamma och utlämnade samt om de inte får möjlighet att tala om eventuell oro. 

Förbereddhet leder till en tryggare och mer välmående patient vilket ger förutsättningar till 
kortare sjukskrivning och mindre risk för återinläggning. Detta leder till minskad belastning 
på sjukvården och i sin tur också till lägre kostnader för samhället. Resultatet på studien ger 
implikationer för att införa muntlig och skriftlig personcentrerad kommunikation och 
information på andra sjukhus. Det innebär ett omfattande arbete att förändra invanda rutiner 
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och arbetsplatskulturer, men en början skulle kunna vara att använda instrumentet PCSQ för 
att mäta hur förbereddheten för patienter med kolorektal cancer på respektive vårdavdelning 
ser ut och att i nästa skede använda det skriftliga materialet information- och samtalsstöd som 
ett hjälpmedel i kommunikationen med patienter med kolorektal cancer. 

Det är av intresse att göra ytterligare studier om förbereddhet som fokuserar på skillnader i 
upplevelsen hos patienter med kolorektal cancer och vilka variabler som är avgörande för 
dessa skillnader. Att jämföra olika grupper med varandra, som rektal och koloncancer samt de 
med stomi och även signifikansprövningar för eventuella skillnader. Även jämförande studier 
i en genusdiskurs är av intresse då det finns indikationer, i denna studie, på skillnader i 
förbereddhet mellan könen. Det hade också varit intressant att få veta om patienter upplever 
sig vara så delaktiga, som studien visar att de vill vara. Intervjustudier skulle ge en djupare 
förståelse för patienters förbereddhet i samband med personcentrerad information och 
kommunikation. 

 

Slutsats 
Studien visar att majoriteten av patienterna kände sig förberedda inför utskrivning vilket 
innebär att genomförd intervention med personcentrerad information och kommunikation ger 
förutsättningar för förbereddhet hos patienter med kolorektal cancer inför utskrivning efter 
operation.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Preparedness for Colorectal Cancer Surgery Questionnaire (PCSQ) 
 

 

1. Den muntliga informationen om min sjukdom och behandling har gjort mig 
förberedd inför att komma hem efter operationen. 

 
  Stämmer precis 
  Stämmer ganska bra 
  Stämmer inte särskilt bra 
  Stämmer inte alls 

 
 

2. Jag har varit nöjd med den muntliga informationen jag fått inför att komma hem  
efter operationen.  

 
  Stämmer precis 
  Stämmer ganska bra 
  Stämmer inte särskilt bra 
  Stämmer inte alls 

 
 

3. Den skriftliga informationen om min sjukdom och behandling har gjort mig 
förberedd inför att komma hem efter operationen. 

 
  Stämmer precis 
  Stämmer ganska bra 
   Stämmer inte särskilt bra 
   Stämmer inte alls 

 
 

4. Jag har varit nöjd med den skriftliga informationen jag fått inför att komma  
hem efter operationen. 
 

  Stämmer precis 
  Stämmer ganska bra 
   Stämmer inte särskilt bra 
   Stämmer inte alls 

 



 

 

 
 

5. Jag kan ställa de frågor jag funderat på till läkarna.  
 

  Stämmer precis 
  Stämmer ganska bra 
   Stämmer inte särskilt bra 
   Stämmer inte alls 

 
 

6. Jag kan ställa de frågor jag funderat på till sjuksköterskorna. 
 

  Stämmer precis 
  Stämmer ganska bra 
  Stämmer inte särskilt bra 
  Stämmer inte alls 

 
 

7. Läkarna förklarade det som jag behövde veta så att jag förstod.  
 

  Stämmer precis 
  Stämmer ganska bra 
  Stämmer inte särskilt bra 
  Stämmer inte alls 

 
 

8. Sjuksköterskorna förklarade det som jag behövde veta så att jag förstod.  
 

  Stämmer precis 
  Stämmer ganska bra 
  Stämmer inte särskilt bra 
  Stämmer inte alls 

 
 

9. Jag vill ha möjlighet att delta i beslut om min vård och behandling. 
 

  Stämmer precis 
  Stämmer ganska bra 
  Stämmer inte särskilt bra 
  Stämmer inte alls 

 
 



 

 

 
10. Mina närstående fick delta i beslut om min vård och behandling i den 

utsträckning som jag själv önskat. 
 

  Stämmer precis 
  Stämmer ganska bra 
  Stämmer inte särskilt bra 
  Stämmer inte alls 
  Ej aktuellt 

 
 

11. Mina behov och önskemål har tillgodosetts i min vård och behandling.  
 

  Stämmer precis 
  Stämmer ganska bra 
  Stämmer inte särskilt bra 
  Stämmer inte alls 

 
 

12. Jag har fått veta hur jag kan må den första tiden när jag kommit hem efter 
operationen. 
 

  Stämmer precis 
  Stämmer ganska bra 
  Stämmer inte särskilt bra 
  Stämmer inte alls 

 
 

13. Jag känner mig förberedd på varför jag kan ha ont den första tiden 
hemma efter operationen. 

 
  Stämmer precis 
  Stämmer ganska bra 
  Stämmer inte särskilt bra 
  Stämmer inte alls 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

14. Jag känner mig förberedd på hur tarmfunktionen kan vara när jag kommit hem 
efter  
operationen. 

 
  Stämmer precis 
  Stämmer ganska bra 
  Stämmer inte särskilt bra 
  Stämmer inte alls 

 
 

15. Jag känner mig förberedd på hur återhämtningen kan vara när jag kommit hem 
efter  
operationen. 

 
  Stämmer precis 
  Stämmer ganska bra 
   Stämmer inte särskilt bra 
   Stämmer inte alls 

 
 

16. Jag känner mig förberedd på vad jag själv kan göra för att må så bra som 
möjligt när jag kommit hem efter operationen. 

 
  Stämmer precis 
  Stämmer ganska bra 
  Stämmer inte särskilt bra 
  Stämmer inte alls 

 
 

17. Jag har fått det stöd jag önskat av läkarna inför hemgången efter operationen. 
 

  Stämmer precis 
  Stämmer ganska bra 
  Stämmer inte särskilt bra 
  Stämmer inte alls 

 
 
 
 
 
 



 

 

18.  Jag har fått det stöd jag önskat av sjuksköterskorna inför hemgången efter 
operationen. 

 
  Stämmer precis 
  Stämmer ganska bra 
  Stämmer inte särskilt bra 
  Stämmer inte alls 

 
 

19. Jag har fått samtala med läkarna om min oro när det gäller cancersjukdomen i 
den  
utsträckning som jag önskat.  
 

  Stämmer precis 
  Stämmer ganska bra 
  Stämmer inte särskilt bra 
  Stämmer inte alls 
  Ej aktuellt 

 
 

20. Jag har fått samtala med sjuksköterskorna om min oro när det gäller 
cancersjukdomen i den utsträckning som jag önskat. 

 
  Stämmer precis 
  Stämmer ganska bra 
  Stämmer inte särskilt bra 
  Stämmer inte alls 
  Ej aktuellt 

 
 

21. Jag har varit nöjd med de samtal jag haft inför hemgången efter operationen. 
 

  Stämmer precis 
  Stämmer ganska bra 
  Stämmer inte särskilt bra 
  Stämmer inte alls  

 
 
 
 
 



 

 

22. Jag vet vart jag skall vända mig om jag har frågor om operationen och 
cancersjukdomen.  

 
  Stämmer precis 
  Stämmer ganska bra 
  Stämmer inte särskilt bra 
  Stämmer inte alls 

 
 

23. Jag upplever en känsla av att vara ensam och utlämnad i mina kontakter 
med 
vårdpersonal.  

 
  Stämmer precis 
  Stämmer ganska bra 
  Stämmer inte särskilt bra 
  Stämmer inte alls 

 
 

24. Jag känner mig förberedd för att komma hem efter operationen och 
vistelsen på vårdavdelningen.  

 
     1          2        3       4      5      6     7 

 
Stämmer                  Stämmer  
inte alls                                 precis 

 

25. Hur skulle du vilja beskriva ditt välbefinnande? 

     1           2        3       4      5      6     7 

Mycket dåligt     Utmärkt 

 

 

 

26. Är det något du önskat för att bli mer förberedd inför att komma hem? 
 



 

 

Bilaga 2: Forskningspersoninformation 

  
 

Att vara förberedd inför hemgång från vårdavdelningen 

Bakgrund och syfte 

Inom vården behöver vi mer kunskap om hur de samtal vi har med dig som patient och den 
skriftliga information du får från oss förbereder dig på bästa sätt inför hemgång efter 
operation för en tumör i tarmen.   En del i att vara förberedd är att ha tillgång till bra skriftlig 
information i samband med hemgång. Både den skriftliga och muntliga informationen som 
ges har till syfte att du skall känna dig trygg inför utskrivning och återhämtning i hemmet. 
Om du som patient upplever dig förberedd inför hemgång har du också större möjlighet att 
vara delaktig i din vård. Syftet med denna studie är att beskriva om och hur du känner dig 
förberedd inför utskrivning i samband med operation för en tumör i tarmen. 

 

Förfrågan om deltagande 

Du som vårdas på en kirurgisk vårdavdelning efter operation på grund av en tumör i tarmen 
tillfrågas om att delta i studien och delge dina erfarenheter om hur de samtal du haft med 
vårdpersonalen och den skriftliga information du fått förberett dig inför att komma hem från 
avdelningen. 
 
Hur går studien till? 

Studien innebär att du får ett frågeformulär som lämnas till dig i samband med att du skall 
skrivas ut från avdelningen. Du kan fylla i den på en gång eller skicka tillbaka frågeformuläret 
i det frankerade kuvertet. Frågorna tar ungefär 10 minuter att besvara och handlar om hur den 
skriftliga och muntliga informationen förberett dig inför hemgång från vårdavdelningen. 
Enkäten har fasta svarsalternativ förutom en fråga som du kan besvara med egna ord. Önskar 
du hjälp med att fylla i enkäten kan en forskningssjuksköterska läsa upp frågorna och du 
berättar dina svar.  
 

Vilka är riskerna? 

Att besvara enkäten leder troligtvis inte till något obehag. En del av frågorna kan eventuellt 
upplevas känsliga då de är av personlig karaktär. Om någon fråga upplevs som obehaglig kan 
du avstå från att besvara denna. 
Om du upplever att frågorna påverkar dig på ett sådant sätt att du känner behov av 
samtalsstöd kan du antingen tala med personalen på avdelningen innan hemgång eller höra av 
dig till din kontaktsjuksköterska eller få kontakt med kurator efter hemgång. Har du frågor 
rörande studien eller ditt deltagande kan du vända dig till någon av oss ansvariga för studien. 
 
 



 

 

Finns det några fördelar? 

Att delta i studien innebär inga direkta fördelar för dig. 

 

Hantering av data och sekretess 

Dina svar kommer att kodas och är därmed sekretesskyddade. Ingen enskild individ kommer att 
kunna urskiljas. Inga obehöriga har möjlighet att utnyttja materialet och kodnyckeln har endast 
de ansvariga för studien tillgång till. Kodnyckel och informerat samtycke förvaras i enlighet 
med Personuppgiftslagen (1998:204). Data-materialet kommer att arkiveras på ett säkert vis av 
Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa i tio år för att möjliggöra en framtida granskning. 
Studien är godkänd av den regionala etikprövningsnämnden i Göteborg. Resultatet kommer att 
publiceras på ett sådant sätt att deltagarens identitet inte röjs.  

 

Hur får jag information om studiens resultat? 

Resultatet av studien kommer att publiceras i GUPEA; E-publiceringar av studentuppsatser.   

 

Frivillighet 

Deltagande i studien är frivilligt, du kan när som helst avbryta deltagandet utan förklaring och 
utan att ditt omhändertagande påverkas. Om du ändrar dig och inte vill delta i studien kan du 
vända dig till någon av oss ansvariga för studien. 

 

Ersättning 

Ingen ersättning ges. 

Ansvariga för studien:  

Specialistsjuksköterske studerande: 

Angelica Wingård   Linda Fogelberg 
leg sjuksköterska   leg. sjuksköterska 
Tel:031-343 47 77  Tel: 040-33 36 76 
angelica.wingard@vegregion.se              linda.fogelberg@skane.se 
 
Handledare: Eva Carlsson 
Med Dr, leg. sjuksköterska 
Tel: 031-343 58 51 
eva.k.carlsson@vgregion.se 
 
Institutionen för Vårdvetenskap och hälsa  
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet    
Box 457, 405 30 Göteborg 
Besöksadress: Arvid Wallgrens backe, Hus 2, våning 4. 

tel:031-343
mailto:angelica.wingard@vegregion.se
mailto:eva.k.carlsson@vgregion.se


 

 

 
 
Bilaga 3: Informerat samtycke 
 
 

För studien: Att vara förberedd inför hemgång från vårdavdelningen. 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien ”Att vara förberedd 
inför hemgång från vårdavdelningen” och samtycker till deltagande. Jag har 
även givits möjlighet att ställa frågor till de ansvariga för studien och fått dem 
besvarade. Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag 
har möjlighet att avbryta mitt deltagande närhelst jag önskar utan vidare 
förklaring och utan påverkan på framtida vård 

 

Datum__________________________________________________ 

 

Ort_____________________________________________________ 

 

Underskrift______________________________________________ 

 

Namnförtydligande________________________________________ 
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