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an interpretative phenomenological study 

 



Sammanfattning 
Patienter som genomgått kirurgi på grund av övre gastrointestinal (GI) cancer 

drabbas oftast av olika postoperativa besvär som starkt påverkar patientens 

livssituation. 

 

Syftet: Att undersöka hur patienter som opererats för en misstänkt eller 

diagnostiserad övre GI-cancer upplever den tidiga postoperativa tiden i hemmet 

innan första återbesöket. 

 

Metod: Kvalitativ metod med tolkande fenomenologisk ansats. Tio patienter 

intervjuades och den transkriberade texten analyserades enligt Interpretative 

Phenomenological Analysis (IPA). 

 

Resultat: Fem överordnade teman framträdde: mat och ätande, kroppsfunktioner, 

återhämtning, stöd och oro inför framtiden. Informanterna upplevde att de hade en 

helt ny livssituation att anpassa sig till. Maten och ätandet var ett stort problem som 

de hade svårt att hantera, likaså var tröttheten dominerande. De flesta upplevde ett 

gott stöd från sina anhöriga men de saknade stöd från professionen. Informanterna 

uttalade önskemål om kontinuerlig kontakt med sjukvården som initieras av 

densamma. 

 

Konklusion: Patienter som opererats på grund av övre GI-cancer befinner sig i en 

mycket sårbar tid i livet och behovet av stöd är av största betydelse. Riktad 

information till både patient och anhöriga preoperativt, samt kontinuerlig och 

strukturerad uppföljning av kontaktsjuksköterska och dietist postoperativt behövs för 

att kunna förbättra livskvaliteten, öka välbefinnandet och samtidigt höja kvaliteten på 

vården för dessa patienter. 

 

 

 

Nyckelord: Cancer, Interpretative Phenomenological Analysis, upplevelse, 

postoperativ 
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Inledning 

Varje år diagnostiseras drygt 50 000 personer med cancer i Sverige, varav cirka fem 

procent har en tumör lokaliserad till övre magtarmkanalen (National Board of Health 

and Welfare 2009). Att få en cancerdiagnos väcker många olika känslor och 

existentiella tankar (Johansson 2005). Mitt i detta måste patienten dessutom besluta 

om han vill genomgå en större operation som förhoppningsvis kan vara kurativ, men 

som också kommer att påverka resten av livet på grund av olika postoperativa 

svårigheter som ingreppet kan föra med sig. De allra flesta som erbjuds operation 

brukar också välja att genomgå denna, därvid är information om ingreppet och om 

vad patienten kan förvänta sig efter operationen avgörande för hur patienten upplever 

sin postoperativa period (McCahill & Hamel-Bissell 2009). Tillgänglighet till vården 

och en egen kontaktsjuksköterska är också viktiga faktorer vilket framkommit i flera 

studier gjorda på patienter som opererats för kolorektal cancer (McCahill & Hamel-

Bissell 2009, Klasa & Wilhelmsson 2009, Jonsson et al. 2010). Det finns enligt 

författarnas kännedom endast ett fåtal studier publicerade som beskriver den tidiga 

postoperativa tiden i hemmet för patienter opererade för övre gastrointestinal (GI) 

cancer. De studier författarna tagit del av har mestadels varit kvantitativa där 

livskvalitet har mätts efter tre, sex och tolv månader. Det är av stor betydelse för 

denna patientgrupp att belysa den tidiga återhämtningstiden i hemmet efter 

operationen och att detta även görs kvalitativt för att få en mer djupgående kunskap 

om hur patienterna upplever denna tid. Detta för att kunna utveckla och förbättra 

informationen, stödet och uppföljningen till patientgruppen och i och med det höja 

vårdkvaliteten och förbättra patienternas välbefinnande. 

Syfte 

Syftet var att undersöka hur patienter som opererats för en misstänkt eller 

diagnostiserad övre GI-cancer upplever den tidiga postoperativa tiden i hemmet 

innan första återbesöket. 

Bakgrund 

Gastrointestinal cancer 

Med GI-cancer menas tumörer som engagerar olika organ i magtarmkanalen. I 

esofagus ner till cardia och i anus består slemhinnan av skivepitel, varför 

skivepitelcancer är dominant här. I övriga organ är den vanligaste typen 

adenocarcinom som har sitt ursprung i körtelepitel. Mer sällsynt uppstår tumörer ur 

lymfatisk vävnad eller i bindväv och muskulatur, dessa kallas lymfom och 

gastrointestinal stromacellstumör (GIST). Även en grupp hormonproducerande 

tumörer, carcinoider förekommer i framför allt tunntarmen, men är mycket sällsynta 

(Nationellt vårdprogram 2005). Den vanligaste GI-cancersorten i Sverige är 

kolorektal cancer, som drabbar över sextusen personer per år (National Board of 

Health and Welfare 2009). Betydligt mindre vanliga är cancer i esofagus, ventrikel, 

pancreas, lever och gallvägar. Prognosen för GI-cancer är tämligen dyster och för 

samtliga diagnoser är kirurgi den enda kurativa behandlingen (Otto 2007, National 
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Board of Health and Welfare 2009, Goetze & Paolucci 2010, Hoon et al. 2010, 

Zhang et al. 2011). 

Diagnoser 

Esofaguscancer delas in i två olika typer, adenocarcinom och skivepitelcancer. 

Vanligaste symtomen är dysfagi och viktnedgång. Även reflux är ett vanligt 

förekommande symtom. Rökning är en betydande riskfaktor, liksom reflux, obesitas 

och Barretts esofagus (Barreto & Posner 2010). Patienter med esofaguscancer utan 

fjärrmetastaser erbjuds en kombination av neoadjuvant kemoradioterapi och 

operation (Jin et al. 2009, Barreto & Posner 2010). Vid operationen arbetar 

kirurgerna både via buken och via thorax. Drabbad del av esofagus samt omgivande 

lymfkörtlar reseceras, ventrikeln dras upp till en tub som får ersätta den sjuka 

esofagusbiten (Barreto & Posner 2010). Femårsöverlevnaden vid kurativt syftande 

kirurgi ligger mellan 40-50 procent (Dai et al. 2011, Zhang et al. 2011). 

Ventrikelcancer orsakas oftast av adenocarcinom men även lymfom, GIST och 

carcinoider förekommer (Nationellt vårdprogram 2005). Adenocarcinom i ventrikeln 

är vanligare hos män än hos kvinnor. Kvinnligt könshormon, östrogen har visat en 

reducerande risk för denna typ av cancer (Duell et al. 2010). Vanliga symtom är 

smärta, kräkning, tidig mättnadskänsla, viktnedgång, trötthet och anemi (Nationellt 

vårdprogram 2005). Riskfaktorer är infektion med bakterien Helicobacter Pylori 

(Persson et al. 2011, Cavaleiro-Pinto et al. 2011), rökning och låg livsmedelsstandard 

(Gonzalez & Riboli 2010). Kurativt syftande behandling innebär kirurgi i form av 

gastrectomi, total alternativt subtotal gastrectomi beroende av tumörens placering 

och storlek (Maduekwe & Yoon 2011). 

Cholangiocarcinom är en tumörsort som engagerar gallgångarna och den kan vara 

intra- och extrahepatiskt belägen. Sjukdomen är relaterad till primär scleroserande 

cholangit, gallgångscystor och intrahepatisk gallstensbildning. Andra riskfaktorer är 

hepatit C, HIV, levercirros, obesitas, alkohol och diabetes (Park et al. 2011, Alvaro et 

al. 2011, Tyson & El-Serag 2011). Första symtomet vid extrahepatiskt 

cholangiocarcinom brukar vanligen vara ikterus. Illamående, viktnedgång och 

trötthet är diffusa symtom vid intrahepatiskt cholangiocarcinom (Meza-Junco et al. 

2010, Park et al. 2011). På grund av att symtomen ofta är diffusa diagnostiseras 

många patienter först när sjukdomen har nått ett avancerat stadium och endast cirka 

40 procent av patienter med cholangiocarcinom är operabla (Meza-Junco et al. 2010, 

Alvaro et al. 2011). För kurativt syftande behandling opereras patienten med 

resektion av drabbad gallgång och engagerat leversegment. Beroende av hur tumören 

växer innebär det vanligen utvidgad höger- eller vänstersidig leverresektion (Otto 

2007). Efter radikal operation är femårsöverlevnaden cirka 20-50 procent (Otto 2007, 

Meza-Junco et al. 2010, Park et al. 2011, Alvaro et al. 2011). 

Gallblåsecancer upptäcks ofta av en slump i samband med elektiv cholecystectomi 

(Goetze & Paolucci 2010) eller under utredning av gallstensbesvär, gallblåsepolyp 

eller porslinsgallblåsa. Kvinnor drabbas oftare än män (Lai & Lau 2008). 

Gallblåsecancer kan ge symtom i ett sent skede och då vanligen med viktnedgång, 

illamående, smärta och ikterus. Liksom vid cholangiocarcinom innebär denna sena 

symtombild att endast omkring 20-40 procent av patienterna som diagnostiseras kan 

erbjudas kurativt syftande kirurgi (Chang et al. 2008). Gallblåsan samt leversegment 

4B och 5 tas bort samt intilliggande vävnader, ibland utförs även utvidgad 
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leverresektion (Lai & Lau 2005, Lai & Lau 2008, Chan et al. 2008, Goetze & 

Paolucci 2010). Femårsöverlevnaden som är beroende av tumörstadium och val av 

kirurgisk åtgärd är cirka 55 procent efter kurativt syftande kirurgi (Lai & Lau 2005, 

Lai & Lau 2008, Chan et al. 2008). 

Pancreascancer ger ofta mycket diffusa symtom. Om tumören är belägen i caput kan 

patienten bli ikterisk men om tumören är belägen i corpus eller cauda är symtomen 

ofta sena och diffusa i form av smärta, trötthet, matleda, illamående och viktnedgång 

(Pavlidis et al. 2011). Upprepade pancreatiter utan gallsten eller 

alkoholöverkonsumtion inger misstanke om pancreascancer. Även debut av oklar 

diabetes kan bero på en tumör i pancreas (Regionala vårdprogram/riktlinjer 2006). 

Endast omkring 20 procent av alla patienter som diagnostiseras med pancreascancer 

är operabla, det vill säga tumören är begränsad till pancreas. Någon enstaka patient 

med lokalt avancerad tumör kan bli operabel efter neoadjuvant cytostatikabehandling 

(Crippa et al. 2008). Operationen som utförs vid tumör i caput är pancreasresektion 

enligt Whipple som innebär att del av pancreas reseceras, del av tunntarm, ofta 

pylorus och del av ventrikeln samt gallblåsan. Då tumören är belägen i corpus eller 

cauda görs en vänstersidig pancreasresektion med/eller utan splenectomi (Regionala 

vårprogram/riktlinjer 2006, Shimada et al. 2010, Pavlidis et al. 2011). 

Femårsöverlevnaden efter kurativt syftande kirurgi är 10-20 procent (Regionala 

vårdprogram/riktlinjer 2006, Shimada et al. 2010, Pavlidis et al. 2011). 

Hepatocellulär cancer (HCC) är den vanligaste levertumören globalt sett men 

relativt ovanlig i Sverige. Allvarligaste riskfaktorn för HCC är virusinfektionerna 

hepatit C och B (Ohishi et al. 2008), andra riskfaktorer är alkoholöverkonsumtion, 

levercirros, obesitas, rökning och diabetes (Davila et al. 2004, Ohishi et al. 2008). 

Sjukdomen ger sällan symtom innan tumören nått ansenlig storlek, och då är 

symtomen trötthet, viktförlust, aptitlöshet, tryckkänsla och smärtor, ibland 

förekommer även blödningar och ikterus (Theodoropoulos 2011). De kirurgiska 

behandlingsalternativen är leverresektion om möjligt, annars övervägs 

transplantation (Theodoropoulos 2011, Wong & Frenette 2011). Femårsöverlevnaden 

hos patienter som genomgått leverresektion är mellan 40-75 procent, och för 

transplanterade omkring 70-80 procent (Wong & Frenette 2011). 

Levermetastaser som opereras med kurativt syftande kirurgi orsakas mestadels av 

kolorektal cancer. De upptäcks ofta i samband med tarmutredning eller uppföljande 

kontroller efter cancerkirurgi. Beroende av antalet metastaser och deras utbredning i 

levern väljs olika strategier för den kurativa kirurgin. Det kan innebära relativt små 

lokala ingrepp till stora tvåstegsoperationer där en hel leverlob tas bort. Dessa 

operationer föregås oftast av cytostatikabehandling. Femårsöverlevnaden hos dessa 

patienter är upp till 55-60 procent (Brouquet et al. 2011, Wiering et al. 2011). 

Postoperativa besvär 

De flesta patienter som genomgår stor bukkirurgi drabbas av postoperativa besvär i 

olika grad. Vanligast är trötthet, matleda, smärtor och problem med tarmfunktionen 

(Viklund 2006, Olsson et al. 2007, Djärv & Lagergren 2011). Även sömnstörningar 

är vanligt förekommande och kan bero på smärta, diarré, utmattning och reflux 

(Olsson et al. 2007). Tröttheten brukar benämnas fatigue och upplevs ofta som en 

trötthet som det inte går att vila sig ifrån, en total matthet som förbrukar all energi. 
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Detta påverkar många gånger patientens vardag och leder i vissa fall till 

nedstämdhet, destruktiva tankar och känslor av hopplöshet (Olsson et al. 2002). 

Patienter som opererats i esofagus drabbas ofta av svår refluxproblematik, detta som 

en följd av operationen där patienten förlorar sin naturliga backventil. För patienten 

innebär detta att inte kunna ligga plant utan minst 30 graders höjd huvudända i 

liggande ställning och svårigheter att böja sig framåt. Även illamående och 

kräkningar är vanligt förekommande (Aly et al. 2004, Aly & Jamieson 2004, Viklund 

et al. 2006, Hurmuzlu et al. 2010, Aly et al. 2010, Zhang et al. 2011). Patienten 

måste också lägga om hela sin kosthållning då det som tidigare var ventrikel nu har 

dragits upp till en tub för att ersätta esofagus och med anledning av detta kan 

patienten endast äta mycket små portioner. Marginalerna mellan att känna sig 

tillfredsställande mätt eller att istället må illa minskar och många upplever det svårt 

att lära sig vilken mängd mat de faktiskt kan äta för att tillgodose näringsbehovet och 

samtidigt må bra. Till detta kommer även svårighet att äta viss sorts mat, många 

upplever svårigheter att svälja och att maten fastnar (Wainwright et al. 2007). Efter 

denna typ av kirurgi kan återhämtningen vara mycket lång och studier visar att 

livskvaliteten är negativt påverkad även efter ett år, ofta för resten av patientens liv 

(Viklund et al. 2006, Courrech Staal et al. 2010). Efter en ventrikelresektion är 

besvären ofta liknande med smärta, hunger, illamående, kräkningar, kramper, diarré 

och uppkördhet som vanligt förekommande symtom (Hoon et al. 2010). Vid en 

pankreasresektion enligt Whipple är det vanligast förekommande tidiga 

postoperativa besväret förlängd ventrikeltömning vilket yttrar sig som illamående 

och svårigheter att äta. Även steatorré, magkramper, viktnedgång, smärta och fatigue 

är vanliga (Pappas et al. 2010). I det längre perspektivet kvarstår i vissa fall diabetes 

som en följd av operationen, men också steatorré med behov av livslång 

medicinering med pancreasenzym (Creon) är vanligt (Huang et al. 2000, Hamilton & 

Jeyarajah 2007). 

Hälsa och livskvalitet 

World Health Organization´s (WHO) definition av hälsa är ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande snarare än avsaknad av 

sjukdom och funktionshinder (Constitution of the World Health Organization 1946). 

Definitionen av livskvalitet inkluderar individens egen uppfattning av sitt liv i den 

miljö, kultur och värdesystem som denne lever i, samt de förväntningar, mål och 

normer som det innefattar (WHO 1993). Livskvalitet täcker varierande områden så 

som funktion, hälsostatus, livsvillkor, glädje, livsstil, symtom, beteende och 

individens tillfredsställelse med sitt liv (Moons et al. 2006). 

Patienter med cancer har en helt ny livssituation att anpassa sig till och 

allmäntillståndet påverkas både fysiskt, psykiskt och socialt. Under den allra första 

postoperativa perioden förekommer en rädsla för kirurgiska komplikationer som 

sårruptur och anastomosläckage (Jacobs 2000, Olsson et al. 2002, Jonsson et al. 

2010). Andra fysiska besvär som smärta, sömnstörningar, fatigue, svårigheter att äta, 

sjukdomskänsla, torra slemhinnor, feber och sårinfektion skapar oro hos många 

patienter (Wasteson et al. 2002). På det psykiska planet är det vanligt förekommande 

att patienten känner en oro inför framtiden och en känsla av att inte vara 

betydelsefull. Förekomst av ångest och depression kan förknippas med upplevelse av 

bristande kontroll över situationen (Wasteson 2007). Vardagliga problem som inte 
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direkt är relaterade till sjukdomen så som arbetsrelaterade problem, ostädat hushåll 

och oförutsägbara utgifter är en stor stressfaktor. Vidare kan utskrivningen från 

vårdavdelningen vara en stressfaktor och många känner sig fortsatt oroliga över den 

efterföljande långa kontakten med sjukvården där kontroller, sjukdomsbesked, 

röntgenundersökningar och återbesök avlöser varandra (Wasteson et al. 2002). 

Sociala aspekter spelar stor roll, både egen oro över hur anhöriga mår men också 

bristande stöd från anhöriga (Wasteson 2007). 

Coping 

Begreppet coping beskriver en persons förmåga att hantera stressfyllda och 

känslomässigt krävande situationer. Hur väl personen klarar av att hantera en 

situation bestäms av interaktionen mellan personens och situationens karaktär. Det 

finns alltså ingen copingstrategi som fungerar i alla stressfulla lägen utan 

flexibiliteten avgör hur väl personen hanterar situationen (Rodin & Salovey 1989, 

DeLongis & Puterman 2007). Coping ses som en process där copingstrategierna 

förändras över tid och i överensstämmelse med hur situationen utvecklar sig (Lazarus 

1993, Lazarus 2006). Två grupper inom coping har identifierats varav problem-

fokuserad coping försöker anpassa eller eliminera källan till stressen. Emotions-

fokuserad coping förvaltar de känslor som väcks till liv av olika stressande händelser 

och försöker att återskapa en balans (Lazarus & Folkman 1984, Rodin & Salovey 

1989, Wastesson 2007). De mest använda copingstrategierna bland personer med GI-

cancer är att koppla av och släppa efter (relaxation), acceptera situationen som den är 

(acceptans), genom att tänka på något annat (distraktion) samt att aktivt göra något åt 

situationen (direkt aktion). Dessa copingstrategier är främst emotions-fokuserade och 

det är känslorna snarare än problemet som bearbetas (Wasteson 2007). Ytterligare en 

viktig copingstrategi är att söka stöd hos anhöriga och sjukvårdspersonal för att få 

prata av sig, beskriva känslor och för att få mänskligt råd och stöd (Dunkel-Schetter 

et al. 1992, Olsson et al. 2000, Andreassen et al. 2005, 2006, Johansson 2005, Klasa 

& Wilhelmsson 2009, Jonsson et al. 2010).  

Metod 

Design 

Fenomenologi 

En kvalitativ metod med tolkande fenomenologisk ansats användes. Fenomenologin 

har sitt ursprung inom filosofin. Den beskrivande fenomenologin har sin första 

moderna upphovsman i den tyske filosofen Husserl, och hans elev Heidegger anses 

vara skapare av den tolkande fenomenologin. Ett centralt tema hos Heidegger är att 

en individs relation till sin livsvärld ska vara fokus i en tolkande fenomenologisk 

studie. Termen ”livsvärld” används för att uttrycka tanken att individers verklighet 

undantagslöst influeras av den värld i vilken de lever. En annan term, ”Dasein” eller 

varande i världen används för att betona att människor inte kan avskilja sig från 

omvärlden och med anledning av detta ligger fokus i en tolkande studie på vad en 

individs berättelse har att förtälja om individens dagliga upplevelser (Nakayama 

1994, Crist & Tanner 2003, Lopez & Willis 2004, Smith et al. 2009). Ytterligare en 

viktig aspekt är att individens upplevelse av tid är grundläggande för individens 
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förståelse av sin existens i världen och att nutid, dåtid och framtid verkar som en 

enhet. Upplevelsen av det som sker idag är beroende av det som tidigare skett och 

även påverkar upplevelsen av det som kommer att ske (Lopez & Willis 2004). När en 

individ drabbas av sjukdom påverkas ofta upplevelsen av tid (Mackey 2005). Den 

förkunskap som forskaren har med sig är till fördel för studien och det är varken 

möjligt eller positivt att försöka göra sig av med tidigare kunskaper inom området. 

Det är ju trots allt det tidigare inhämtandet av kunskap som lett till att forskaren 

upplevt ett behov av att genomföra sin studie (Crist & Tanner 2003, Lopez & Willis 

2004, Mackey 2005, Smith et al. 2009). Inom den tolkande fenomenologin ligger 

fokus på tolkningen av de berättelser som den intervjuade delat med sig av (Lopez & 

Willis 2004, Smith et al. 2009). 

Kontext 

Inom professionen arbetar författarna med patienter som utreds och opereras för 

misstänkt eller diagnostiserad övre GI-cancer. Patienterna kommer på remiss från 

antingen primärvård eller slutenvård och bedöms därefter på en multidiciplinär 

konferens, där beslut fattas om vidare åtgärd. När det gäller tumörer i lever, pancreas 

och gallvägar fattas beslut om operation efter den radiologiska diagnostiken eftersom 

en provtagning från tumören innebär punktion och således spridning av cancerceller i 

buken. Patienten kallas till ett besök om fortsatt plan och om patienten bedöms som 

operabel och själv önskar operation, kommer patienten genomgå planerad kirurgi och 

vårdas på avdelning i 7-14 dagar. Därefter skrivs patienten antingen direkt hem eller 

till hemsjukhuset för vidare eftervård. Patienten skrivs ut utan att ha någon planerad 

kontakt innan återbesöket för postoperativ kontroll och besked på den 

patologanatomiska diagnostiken (PAD). Tiden mellan utskrivning och återbesök är i 

de flesta fall fem till sju veckor. 

Urval 

Inklusionskriterier för studien var patienter som blivit opererade i esofagus, 

ventrikel, pancreas, lever och gallvägar. Patienterna skulle behärska svenska i tal och 

skrift. Exklusionskriterier var att patienten blivit opererad tidigare för samma 

diagnos, om patienten drabbats av komplikationer samt om patienten fått PAD-svar 

innan intervjutillfället. Ett urval styrt efter syftet användes. Insamlingen ägde rum 

under tidsperioden januari till augusti 2011. I studien ingick tio patienter, var av sju 

var män och tre var kvinnor. Åldersspannet var 47-83 år. Av dessa hade sex 

genomgått operation enligt Whipple, tre esofagusresektion med 

ventrikeluppdragning och en gastrectomi. Sexton patienter exkluderades på grund av 

studiens exklusionskriterier: 13 patienter på grund av komplikationer och tre på 

grund av tidigt PAD-svar. 

Genomförande 

Informanterna kontaktades första gången i samband med utskrivningen från 

avdelningen med en muntlig och skriftlig förfrågan om deltagande i studien. Denna 

del sköttes av författarna själva alternativt utskrivande sjuksköterska på avdelningen. 

Därefter kontaktades informanten per telefon cirka två veckor senare och 

informerades ännu en gång av författarna om studiens syfte och metod. Frivilligheten 

och sekretessen betonades, liksom möjligheten att avbryta deltagandet när som helst. 
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Tid och plats för intervjun bestämdes efter informantens önskemål, samtliga 

intervjuer genomfördes i patientens hem utav en och samma författare. 

Intervjuguiden skapades utifrån Smith et al. (2009) och Kvale & Brinkmann (2009). 

Huvudfrågan var: ”Nu vill jag att Du ska tänka tillbaka från att du kom hem från 

sjukhuset och till nu, så vill jag att du ska berätta för mig hur Du upplevt den här 

första tiden i hemmet?”. Frågeområden var: ”Hur har Du det här hemma?”, ”Hur 

går det för Dig?”, ”Hur mår Du?”. Följdfrågor utvecklades som stöd under 

intervjuns gång utifrån informantens berättelse: ”Hur menar Du nu?”, ”När Du 

säger så, hur menar Du då?”, ”Vill Du utveckla det Du just berättade?”, ”Vad 

beror det på?”. Upprepning av vad patienten sa användes vid behov för att få en 

förklaring och fördjupning av innebörden: ”Du sa att det var besvärligt, vad menar 

du?”. Den avslutande frågan var: ”Är det något mer som Du känner att Du vill 

tillägga eller berätta mer om?”. Medellängden på intervjuerna var cirka 18 minuter. 

Intervjuerna spelades in, lyssnades igenom av båda författarna och transkriberades 

därefter ordagrant med hjälp av utskriftskonventioner enligt Kvale & Brinkmann 

(2009). Studien inleddes med en pilotintervju som kom att ingå i resultatet då 

intervjuguiden ej ändrades inför kommande intervjuer och innehållet i intervjun samt 

intervjutekniken var godtagbar. 

Dataanalys 

Vid analysen har författarna arbetat utifrån Smith et al. (2009), Interpretative 

Phenomenological Analysis (IPA). Genom att läsa den transkriberade texten 

upprepade gånger bekantar forskaren sig med materialet. Forskaren interagerar med 

materialet genom att belysa olika delar av utskriften. Skrivandet i sig innebär att 

reflektera över den beskrivna upplevelsen utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Det 

innebär också att ta ett steg tillbaka från en individs upplevelse för att kunna se det 

vidare perspektivet från samtliga intervjuades upplevelser och därmed få en bild av 

det specifika eftersökta fenomenet (Mackey 2005, Smith et al. 2009).  

Steg 1: Läsning och omläsning 

Analysen började med att båda författarna tillsammans lyssnade igenom intervjun 

samtidigt som de läste den transkriberade texten. Diskuterade och verifierade att den 

transkriberade texten stämde överens med det som sades i inspelningen, redigerade 

ord och uttryck som eventuellt uppfattades olika på grund av varierande ljudkvalitet. 

Spontana kommentarer och reflektioner noterades medan författarna läste texten 

upprepade gånger (Smith et al. 2009). 

Steg 2: Initiala noteringar 

Texten gicks igenom strukturerat och utforskande kommentarer lyftes fram. Dessa 

kommentarer delades in i tre grupper (Smith et al. 2009): 

● Beskrivande kommentarer, som fokuserar på att beskriva innehållet i vad 

informanten säger, ämnet i berättelsen. 

● Språkliga kommentarer som fokuserar på att utforska informantens specifika 

användning av språket. 
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● Begreppsmässiga kommentarer som fokuserar på att skapa en ”frågande” och 

begreppsmässig nivå. 

I detta steg har båda författarna analyserat texten, först på var sitt håll och sedan 

gemensamt. 

Steg 3: Utveckling av framväxande teman 

De utforskande kommentarerna analyserades och framväxande teman skapades. Att 

skapa framväxande teman bygger på att man utgår från de utforskande 

kommentarerna, mer än från den transkriberade texten. Utifrån dessa kommentarer 

som både är en spegling av informantens berättelse och författarnas tolkningar, 

bildades framväxande teman. Här arbetade författarna utifrån den hermeneutiska 

cirkeln där delen tolkades utifrån helheten och helheten utifrån delen (Smith et al. 

2009). 

Steg 4: Skapande av överordnade teman 

De framväxande temana skrevs i kronologisk ordning allt eftersom de skapades, 

därefter granskades listan noggrant och de framväxande temana grupperades utifrån 

vad de representerade och vad som band dem samman och överordnade teman 

skapades (Smith et al. 2009). 

Steg 5: Fortsatt analys av alla intervjuer 

Alla intervjuer analyserades sedan genom samma process med respekt för dess 

individualitet och unika innehåll (Smith et al. 2009). 

Steg 6: Sökande av mönster i samtliga intervjuer 

Samtliga analyserade intervjuer med dess överordnade teman jämfördes med 

varandra och mönster hittades (Smith et al. 2009). 

Studiens validitet 

För att bedöma kvaliteten på kvalitativ forskning används inom IPA Yardley´s 

kriterier (Smith et al. 2009). Principerna som dessa innefattar är: ”Lyhördhet inför 

kontexten” ”Engagemang och noggrannhet”, ”Transparens och sammanhang” samt 

”Vikt och värde”. Författarna har här visat lyhördhet inför och lagt stor betydelse vid 

den socio-kulturella miljö där studien utförts, tidigare litteratur som finns inom 

området och det givna materialet från informanterna. Genom att ha citerat 

informanterna när de överordnade temana presenterats gavs läsaren chansen att själv 

uppskatta kvaliteten på författarnas tolkningar. Författaren har i intervjusituationen 

uppträtt på ett närvarande och intresserat sätt som fått informanten att känna sig 

bekväm och tydligt visat ett engagemang för den berättelse som informanten delat 

med sig av. Noggrannhet är avgörande och innefattar insamlandet av data och 

kvaliteten på intervjuerna samt analysens fullständighet. Författarna har i analysen 

varit tolkande och inte bara beskrivit vad informanten sagt, utan också vad denne 

menat. För att medge transparens har de olika stegen i studien beskrivits, hur 

informanterna valdes, utformandet av intervjuguiden och genomförandet av 

intervjuerna och analysen. Känsla av sammanhang i studien bedöms av läsaren och 
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bedöms bland annat utifrån om det finns ett sammanhang mellan temana och om 

författarna har påtalat eventuella tveksamheter eller motsägelser i fynden. Avgörande 

för en studies validitet är om den tillför läsaren något av vikt, om den är intressant 

och berättar om något av värde (Smith et al. 2009). 

Etiska ställningstaganden 

Studien genomfördes i enlighet med Northern Nurses´ Federation (2003) vars 

forskningsetiska krav är baserade på etiska principer i FN:s deklaration om 

mänskliga rättigheter (Regeringskansliet 2010) samt Helsingforsdeklarationen 

(World Medical Association 2008). Informationskravet innebar att informanterna 

muntligt och skriftligt informerades om studiens syfte och metod samt att deltagandet 

var frivilligt och att de när som helst i processen kunde avbryta sitt deltagande. 

Informanterna hade via patientbrevet tillgång till författarnas och handledarens 

mejladresser och telefonnummer. Samtyckekravet innebar att informanten både 

muntligt och skriftligt godkände sin medverkan i studien. Information gavs tydligt 

om att ett eventuellt avbrytande inte påverkar den fortsatta vården. 

Konfidentialitetskravet innebar att allt inhämtat material har behandlats med 

sekretess och inga obehöriga har kunnat ta del av det (Northen Nurse´s Federation 

2003). 

Studien godkändes av klinikchef samt av fackförbundet Vårdförbundet genom 

förtroendevalda. 
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Resultat 

Vid analysen framträdde fem överordnade teman: mat och ätande, kroppsfunktion, 

återhämtning, stöd och oro inför framtiden. Dessa teman redovisas i berättande text 

med exemplifierande citat från informanterna. 

Mat och ätande 

Informanterna beskrev att de genomgick en stor livsomställning, att de hade en ny 

livssituation att anpassa sig till. Det som framkom varandes den största 

omställningen och som upplevdes som mest påfrestande var den nya matsituationen. 

Det nya ätbeteendet som operationen framtvingade, upplevdes vara förenat med en 

stor ansträngning att anpassa sig till. Den korta acklimatiseringstiden på sjukhuset 

upplevdes inte förbereda informanterna för mötet med den egna vardagen i hemmet. 

Informanterna upplevde stora begränsningar när det gällde intag av mat då 

mättnadskänslan infann sig så tidigt och de hade svårt att acceptera konsekvenserna 

av den minskade eller helt borttagna magsäcken. De normala hungerkänslorna var 

starkt påverkade och informanterna upplevde att de var tvungna att äta trots att de 

inte var hungriga och kände att maten växte i munnen. 

”Jag får ju inte ner det, verkar inte ha lust att äta så mycket, ibland kan det gå 

ganska smidigt, men ibland så sitter man där och tuggar och tuggar … jag hade ju 

jätteproblem med att äta nånting … jag trodde ju inte det skulle vara så tufft” 

(Intervju 2). 

Att inte kunna se positivt fram emot en måltid, vilket tidigare varit självklart, 

beskrevs som en känsla av förlust. Många av informanterna upplevde ett konstant 

illamående, maten stod dem upp i halsen vilket uttrycktes som en uppkördhetskänsla. 

Det fanns också en psykisk komponent i det hela, att hela tiden tvingas tänka på mat 

och äta ofta blev ibland en ond cirkel av tvång. Flera informanter upplevde att de 

hade förlorat sin tidigare positiva relation till mat. De åt inte längre för att de var 

hungriga, utan för att de var tvungna och detta skapade olustkänslor. 

”Inte hungrig, inte sugen på nånting och så ska man ändå försöka peta i sig … det är 

nästan så man blir fixerad vid mat, och blir nästan illamående utav det här tänket på 

mat” (Intervju 3). 

Informanterna upplevde också smakförändringar, maten smakade inte gott eller den 

smakade annorlunda. I flera fall innebar det att de blev besvikna när de kom hem till 

sin egen mat. De hade trott att allting skulle smaka så mycket bättre bara de kom hem 

från sjukhuset. Att få sina smaklökar påverkade på detta sätt upplevdes skapa 

ytterligare problem i en redan problematisk matsituation, det som tidigare var 

favoriträtter smakade inte alls gott längre. 

Stor medvetenhet fanns gällande viktnedgång innan operationen på grund av 

sjukdomen, och utskrivningsinformationen med krav att inte gå ner ytterligare 

upplevdes belastande. Det upplevdes som stressande av flera av informanterna och 

deras anhöriga då det ställdes höga krav på dem att få i sig tillräckligt med näring. 

Flera beskrev dietistinformationen på sjukhuset som en hjälp men när de kom hem 

var verkligheten mycket svårare än de kunnat föreställa sig. Det räckte inte för denna 
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specifika vardagssituation, det fanns svårigheter att bedöma vad som var tillåtet, eller 

rätt att äta. Några åt mest soppor eller yoghurt och ibland glass, men hade en 

uppfattning om att detta inte var bra mat och det skapade osäkerhet. 

”Ja men liksom man tänker att man måste äta, vad ska jag äta, vad är mycket näring 

i ... det kanske jag skulle ha önskat att man kunde ha fått med sig ett papper hem, det 

här är jättebra, och det här är mycket näring i och så lite varianter på det, öh, det 

här kan du äta för att det är bra för magen och det här kanske du ska undvika för det 

är för jobbigt för magen då” (Intervju 3). 

Det krävdes nya matlagnings- och måltidsrutiner vilket bidrog till att något som 

tidigare ofta var så självklart och okomplicerat upplevdes kräva mycken planering 

och därmed tog stor plats i vardagen. Samtliga var dock införstådda med att de skulle 

äta lite och ofta. 

”Har börjat med att laga i förväg och frysa in så, jag tror att det är bra annars tar 

matlagandet allt för stor del av dagen om man ska göra det varje gång … sen har ju, 

måste man ju leva, efter nya livsformer helt enkelt, därför att man måste äta, man 

måste äta ofta, man måste äta mindre portioner” (Intervju 7). 

Kroppsfunktion 

En annan stor omställning som informanterna lyfte var att inte orka delta i vardagen 

som vanligt, att vara tvingad att vila sig och inte kunna göra vad de ville på grund av 

fysiska begränsningar. Flertalet informanter upplevde att de inte kände igen sin egen 

kropp och dess reaktioner. Det hade svårt att avgöra varifrån olika symtom kom, var 

det från operationssåret eller var det tarmarna som jobbade eller berodde det på att de 

hade överansträngt sig. Detta skapade oro för komplikationer och för kroppens 

återhämtning. 

”För man går ju och tror att nu är det nåt fel och så, nu har det knutit ihop sig i dom 

här kanalerna som är ihopsydda” (Intervju 2). 

Flera informanter drabbades av överraskande kräkningar i samband med måltid 

vilket väckte känslor om att inte kunna lita på sin kropp. Några informanter var rädda 

för att bli förstoppade varför de använde laxermedel i förebyggande syfte, vilket 

skapade en ond cirkel då de blev för lösa i magen. Diarré av olika orsaker var vanligt 

hos informanterna vilket skapade orkeslöshet, oro för viktnedgång och en 

begränsning i rörelsefrihet relaterat till behov av en toalett i närheten. 

Trötthet, orkeslöshet och bristande initiativförmåga beskrevs också av informanterna, 

kroppen var inte med. Informanterna var oförberedda på den trötthetskänsla som 

infann sig vid hemkomsten. De hade trott att det skulle gå lättare att ta sig för saker 

och att de skulle orka mobilisera sig mer, informationen från sjukhuset upplevdes 

som bristfällig. På sjukhuset hade de upplevt sig som relativt pigga, men efter 

hemkomsten blev de sittandes utan att orka delta i några vardagssysslor. 

Orkeslösheten och tröttheten upplevdes som värre än de kunnat föreställa sig och 

mycket mer långdragen. 

I flera fall upplevde informanterna att de hade förlorat kontrollen över sin kropp 

vilket bidrog till en känsla av osäkerhet och otrygghet. Kräkningar, diarréer och 
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överväldigande trötthet var symtom som påverkade informanterna starkt. I dessa fall 

var det viktigt att försöka analysera orsak och verkan för att kunna återta kontrollen 

och skapa balans mellan kropp och själ. Att förstå varför kroppen reagerade som den 

gjorde, att få bekräftelse på att det var naturligt och hörde till bilden var viktigt för 

samtliga. 

”Jag har ju försökt att analysera liksom, se logiskt, vad är det som, vad har 

problemen varit, och då funderar man på, jaha, men det är väl naturligt då eftersom 

tolvfingertarmen är borta” (Intervju 1). 

Informanterna kände sig fysiskt hämmade och begränsade av sin kropp, de var stela 

och det var jobbigt att röra på sig men detta beskrevs inte som smärta, utan mer en 

begränsning av kroppsfunktion. Själva smärtan upplevdes som acceptabel, greppbar 

och hanterbar. Smärtan blev med tanke på alla övriga svårigheter ett mindre problem 

än det skulle varit om det hade varit det enda postoperativa besvär som 

informanterna lidit av. 

”Sen har jag ont, men det kan man ta, för den är inte jämt givetvis, det kommer ju 

och går det också, men för det mesta, den går, den kan man, den är mera greppbar 

på nåt sätt liksom” (Intervju 4). 

Återhämtning 

I många fall upplevde informanterna att det var svårt att acceptera att de 

förväntningar de hade på återhämtningen inte stämde överens med verkligheten, de 

hade en bild av att de skulle vara piggare och orka mer. Framför allt var det 

tröttheten, orkeslösheten och den bristande initiativförmågan som var svår att 

acceptera och att de tvingades vila istället för att mobilisera sig. Informanterna 

arbetade för att återfå kraft och ork men hade stora svårigheter att se sig själva i 

rollen som en person utan ork. Från att ha varit fullt arbetsför med god kondition till 

att endast knappt orka ta en kort promenad upplevdes som mycket påfrestande. Att 

ligga och vila krockade med de förväntningar som de hade på sig själva och de krav 

de upplevde att vårdpersonal lagt på dem att vara aktiva och mobilisera sig så fort 

som möjligt. 

”Så att det har varit ganska mentalt jobbigt också, att inse att jag behöver ligga här 

och inte göra nånting, det är en jättestor omställning” (Intervju 3). 

Gällande sömnen upplevde flera informanter en klar förbättring när de kommit hem 

jämfört med när de låg inlagda på vårdavdelningen. Att få sova i sin egen säng utan 

att bli störd av vårdpersonal och andra medpatienter upplevdes ge en bättre 

förutsättning för god sömn. Trots att mycket trötthet och orkeslöshet kvarstod 

betydde en god nattlig sömn mycket och påverkade återhämtningen positivt. En 

informant upplevde dock stora sömnproblem som bidrog till svårigheter att 

återhämta krafter och som gav en negativ påverkan på den psykiska och fysiska 

återhämtningen. 

En annan sak som skapade osäkerhet för informanterna var oklara och divergerande 

besked från sjukvården, framför allt gällde detta tidsperspektivet på återhämtningen. 

De informanter som var pensionerade gav uttryck för en acceptans av ett längre 

postoperativt förlopp jämfört med de som förvärvsarbetade. Budskapet med en kort 
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sjukskrivning till arbetsföra signalerade att under den tiden skulle de hinna återhämta 

sig. Flera upplevde detta budskap negativt vid intervjutillfället eftersom det istället 

gav upphov till tankar om att något var fel och det skapade oro för att återhämtningen 

inte gått som förväntat. Hos informanterna fanns ett behov av en mer realistisk 

information om återhämtningstiden. 

”Jag har varit trött kan man säga, tröttare än jag trodde att jag skulle va … när jag 

tänker på att jag ska ut och gå är det motstånd, och det hade jag kanske inte trott att 

det skulle sitta i så länge som det har gjort … för när jag skrevs ut så sa han den här 

doktorn då att, eller han sjukskrev mig ju då till denna månaden ut, å så sa han att 

det nog skulle räcka, men det känner jag ju att det klarar jag ju aldrig av att jobba, 

ja så att då hade jag ju förväntningen att jag skulle bli lite piggare tidigare” 

(Intervju 10). 

Informanterna talade också om vikten av att skapa sig en målbild av sin återhämtning 

och att själva ta ansvar för denna, att känna att de själva kunde påverka sin situation 

var stärkande och bidrog i sin tur till upplevelse av kontroll och tillfredsställelse. Ett 

par av informanterna upplevde sig välinformerade, de hade god insikt i sin sjukdom, 

diagnosen, ingreppet och förväntat återhämtningsförlopp. De upplevde att denna 

kunskap ingav trygghet och gjorde det lättare att hantera olika fysiska besvär. De var 

själva mycket aktiva vad gällde att ta ansvar för sin mobilisering och att hitta nya 

rutiner för exempelvis matlagning och måltider. 

Stöd 

Att få komma hem till sitt eget boende och till sina anhöriga upplevdes av 

informanterna som skönt och befriande i vissa fall. Att ha sina egna saker omkring 

sig, att kunna komma och gå som man själv ville var av betydelse och ingav trygghet 

som stärkte välbefinnandet. Ensamstående saknade stöd, en informant beskrev sig 

utslängd till ensamhet från sjukhusets trygga väggar. Stödet från anhöriga beskrevs 

som mycket värdefullt, att inte behöva vara ensam i sin sjukdom och av att få 

draghjälp i rehabiliteringen upplevdes som avgörande för återhämtningen. 

”Familjen har varit med helhjärtat hela tiden, det är stor hjälp … jag tror att det 

hjälper läkningsprocessen med … det är nästan större betydelse än mat”  

(Intervju 5). 

Det var fler informanter som betonade att de kände ett ansvar för sina anhörigas 

känslor och reaktioner, de var medvetna om att makarna var oroliga och ledsna och 

ibland upplevde de att de var tvungna att hålla skenet uppe för att avlasta sin 

anhöriga som också mådde dåligt i nuvarande situation. En kravfylldhet upplevdes 

också av att behöva ta hänsyn till sin partner. Välmenande råd upplevdes som 

påfrestande när de kolliderade med egen oro för sjukdomen, tröttheten och 

oförmågan att äta. 

”Man sitter där och funderar och så, och så blir det att min fru försöker på sitt sätt, 

och då tycker jag att det kan bli jobbigt för hon pushar ju på … det är för mycket 

grejer att ta hänsyn till ibland då, när man egentligen bara vill försöka bli bra själv” 

(Intervju 2). 
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Ibland upplevde informanterna att de fick dåligt samvete gentemot sina anhöriga. De 

flesta beskrev att de blev väl omhändertagna av sina anhöriga som nu skötte allting i 

hemmet, städade, lagade mat, diskade och tog hand om barn, allt medan de själva satt 

på en stol och tittade på. De upplevde att deras anhöriga ansträngde sig för deras 

skull men att de inte kunde återgälda i motsvarande grad. 

Flera upplevde det också betungande med vänner och bekanta, de hade inte ork att 

träffa människor där de var tvungna att hålla skenet uppe. Behovet fanns av att få 

vara ifred, ta hand om sig själva och hämta kraft med en inskränkning i umgänget till 

den närmaste familjen. Att umgås med andra upplevdes kosta för mycket energi och 

flera beskrev att de blev så trötta efter besök att de somnade på soffan. Prata med 

ytligt bekanta om sin sjukdom upplevdes som för krävande och var något de inte 

önskade. 

”Man vill helst inte prata med alla människor man känner igen, utan det är lite 

smidigare i sommarstugan, där känner man: dom vet inte om vad som har hänt, men 

när man bor i ett bostadsområde så här så vet ju nästan alla vad som hänt” (Intervju 

8). 

I flera fall upplevde informanterna utskrivningen från sjukhuset som en överraskning 

och att få komma hem upplevdes både som skönt men också som att de var 

utlämnade till sig själva i hemmet. I flera fall fick informanterna information om 

planerad hemgång på förmiddagen samma dag som de skrevs ut. Detta skapade 

känslor av oro och otrygghet hos informanterna som tvivlade på att de var i skick att 

klara sig hemma. Informanterna upplevde det som en stor omställning att komma 

från avdelningen där de hela tiden hade personal omkring sig och där det gjordes 

dagliga kontroller av alla väsentliga funktioner. På avdelningen kunde de alltid få 

hjälp av någon medan de i hemmet upplevde att de var helt utlämnade till sig själva 

med ibland långt till hjälpen. 

”Det känns ju jättebra när man kommer hem och man är liksom så lycklig å slippa 

bli väckt på morgonen ... men sen är det ju ändå på nåt sätt, eh, ja vad ska jag säga, 

ansvaret hänger fullt på mina axlar, att jag ska klara mig och att jag ska gå och 

duscha och jag ska gå på toa själv och jag har ingen som jag kan ringa på då” 

(Intervju 3). 

Informanterna upplevde ett behov av uppföljning och hade önskemål om att någon 

från sjukvården skulle kontakta dem efter utskrivningen. Att få bekräftelse på att 

olika symtom och fysiska eller psykiska reaktioner var naturliga och tillhörde 

återhämtningsprocessen upplevdes som mycket viktigt då de hade många obesvarade 

frågor. 

Att själva dosera beroendeframkallande läkemedel upplevdes som skrämmande för 

många av informanterna och fick ibland till följd att de lät bli att ta läkemedlen helt 

och hållet trots att de skulle behövt dem. De upplevde att det var svårt att avgöra hur 

länge som de skulle använda preparaten och avsaknaden av riktlinjer för lämplig 

uttrappning skapade osäkerhet. 
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Informanterna var informerade om att de kunde kontakta kirurgmottagningen vid 

behov och detta upplevdes av flera som en trygghet att veta. Att personen de kom i 

kontakt med var kompetent och väl insatt i deras specifika situation upplevdes som 

mycket viktigt. Informanterna upplevde ändå att de drog sig för att ringa, några 

betonade att de inte ville ringa och störa om de inte hade en konkret fråga eller ett 

konkret problem att diskutera. Att ringa för att prata om att de mådde dåligt i största 

allmänhet upplevdes inte som acceptabelt. Det kändes jobbigt att ansvaret för 

kontakttagande skulle ligga på informanten, då de upplevde att de inte visste när det 

var dags att höra av sig. 

Ett par av informanterna tog själva kontakt med kirurgmottagningen och var nöjda 

med den kontakt de då etablerat. En informant lyckades inte få kontakt med 

mottagningen och upplevde det som frustrerande, men också som ett svek från 

sjukvårdens sida. Vårdpersonalen uppmanade att ringa till mottagningen vid behov 

men då kontakten behövdes och togs var det ingen som svarade. 

Oro inför framtiden 

Tankar på framtiden upplevdes hos flera av informanterna skapa osäkerhet och oro. 

De hade insett att de drabbats av en mycket allvarlig sjukdom och de som läst 

information på internet upplevdes ytterligare ha förstärkts i den känslan. 

Informanterna upplevde en ökad sårbarhet, de hade blivit medvetna om sin egen 

dödlighet och om livets oförutsägbarhet. Det fanns med dem hela tiden och även om 

de intalade sig att operationen varit lyckad och att cancern var borta drabbades de av 

tvivel och orosmoln dök upp. En informant tvivlade ibland på att han hade fattat rätt 

beslut om att genomgå en så stor operation, han upplevde att det inte var värt 

lidandet, han såg inga framsteg i sin tänkta återhämtning, kunde inte äta, inte sova 

och ibland hade han ont, men sedan intalade han sig att det på sikt naturligtvis var 

värt allt, eftersom han ville bli frisk. 

”Medvetet så kan jag ju känna att det här har gått bra, men ändå så finns en massa 

obearbetade tankar inne i huvet och det känner jag ju, jag vaknar ibland på nätterna 

och så kan jag inte somna om därför att det snurrar en massa såna här konstiga 

tankar hit och dit och så” (Intervju 3). 

Att fokusera på att leva i nuet och ta en dag i taget användes som strategi för att 

hantera oron. Informanterna upplevde att det var skönt att operationen var gjord och 

de intalade sig att cancern var borta. En informant upplevde att det var psykiskt 

jobbigt men att det ju var något som hänt och att det bara var att göra det bästa av 

det. Han hoppades på att prognosen var god och att cancern inte skulle komma 

tillbaka på lång tid, men han var medveten om risken. En annan informant skulle 

genomgå cellgiftsbehandling och upplevde att detta var ytterligare en garanti för att 

cancern skulle försvinna. Flera upplevde det svårt att planera för framtiden. Det hade 

inte gått så lång tid efter operationen och de hade inte varit på återbesök ännu. 

Mycket berodde på vad PAD-svaret skulle visa, om operationen var radikal eller om 

ytterligare behandling skulle behövas. 

”Lite långt är det att vänta på det här återbesöket tycker jag … och veta vad som 

kommer efter om man ska få cellgifter ... ja det är ju att det är svårt att planera 

nånting liksom, eller att tänka framåt utan förrän man har gjort det här återbesöket 

egentligen” (Intervju 10) 
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Flera upplevde oro över vardagliga problem relaterade till att den privata ekonomin 

påverkades av sjukskrivning. För de som var förvärvsarbetande innebar 

sjukskrivningen en betydande sänkning av inkomsten och de oroade sig för om de 

skulle kunna återgå till arbetet eller om det skulle bli en långvarig sjukskrivning. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

En kvalitativ metod med tolkande fenomenologisk ansats valdes då författarna 

önskade skaffa sig en djupare förståelse för patientens upplevelse av den tidiga 

postoperativa tiden i hemmet. Genom intervjuer gavs en möjlighet att lära mer om 

patientens erfarenheter, tankar och känslor kring fenomenet enligt Kvale & 

Brinkmann (2009), och Smith et al. (2009). Totalt tillfrågades 32 patienter om att 

delta i studien och varav dessa genomfördes tio intervjuer. På grund av det stora 

bortfallet fick insamlingstiden förlängas men analysen har pågått under tiden som 

intervjuerna utfördes. Den utdragna tiden bör inte ha påverkat studiens resultat, 

snarare tvärt om har författarna haft tid för reflektion och eftertanke gällande 

intervjuernas innehåll. Flertalet patienter exkluderades på grund av postoperativa 

komplikationer. Det stora antalet kan tänkas återspegla de komplicerade diagnoser 

och avancerade operationer som patienterna fått genomgå, då risken för 

komplikationer inom denna patientgrupp är stor. Författarna valde att exkludera de 

som drabbats av postoperativa komplikationer då det i hög grad försvårar patientens 

postoperativa förlopp. Komplikationernas orsak och allvarlighetsgrad var mycket 

varierande och bland de tillfrågade förekom bland annat lungemboli, sårinfektion, 

grav leversvikt och anastomosläckage. Komplikationer innebär dessutom ofta längre 

vistelse på sjukhus och i vissa fall återinskrivning vilket skulle fördröjt det 

postoperativa förloppet och medfört att PAD skulle hunnit bli besvarat innan 

författarna fått möjlighet att intervjua patienten. Att be patienten delta i en studie i så 

snar anslutning till en oväntad och allvarlig komplikation kan också anses vara icke 

etiskt försvarbart. Genom att exkludera patienter som drabbats av komplikationer, 

kan viktig information och erfarna upplevelser gått förlorade, något som i slutändan 

kunde berikat studiens resultat. 

Valet av antal intervjuer grundar sig i en strävan att få en så bred patientgrupp med 

så många diagnoser som möjligt inkluderade. Tid togs till att förbereda och analysera 

intervjuerna, vilket ledde till förhöjd kvalitet och trovärdighet av studien i enlighet 

med Kvale & Brinkmann (2009). Patienter opererade i lever och gallvägar föll bort 

på grund av studiens inklusions- och exklusionskriterier. Efter etiska övervägande 

genomfördes samtliga intervjuer i denna studie av en och samma författare. Den 

andra författaren stod som kontaktsjuksköterska för informanterna och skulle 

eventuellt kunnat påverka intervjuernas trovärdighet, detta genom att informanterna 

skulle kunna känna sig hämmade att uttrycka eventuell kritik om de upplevde sig 

vara i beroendeställning till den som intervjuade. Det gick dock inte att undvika att 

den intervjuande författaren hade träffat flera av informanterna under deras vistelse 

på vårdavdelningen, men detta upplevs inte ha påverkat varken intervjuerna eller 

resultatet. Att båda författarna har erfarenhet av den valda patientgruppen ses inom 

den tolkande fenomenologin som en fördel (Crist & Tanner 2003, Lopez & Willis 

2004, Mackey 2005, Smith et al. 2009). Författarna har däremot försökt att lägga 

undan förutfattade meningar och uppfattningar om hur de tror att patienterna 

upplever den postoperativa tiden i hemmet för att helt och hållet fokusera på att tolka 

just dessa informanters berättelse. 

Medellängden på intervjuerna var cirka 18 minuter vilket kan anses som för kort tid 

för att vara djupintervjuer. Smith et al. (2009) rekommenderar att en djupintervju ska 
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vara över 40 minuter, men där hade de sex frågor som skulle besvaras och i 

föreliggande studie söktes svaret på en fråga. Själva mötet med informanten varade 

mellan 40-150 minuter, då tid togs för att etablera kontakt och på så sätt skapa en god 

förutsättning för intervjun. Flera av informanterna blev påtagligt tagna av 

ansträngningen att delta i intervjusituationen varför det inte var etiskt försvarbart att 

pressa dem längre. Smith et al. (2009) menar att forskarens engagemang och intresse 

för informanten ökar studiens trovärdighet. Samtalet innan diktafonen var påslagen 

kom många gånger att handla om studiens syfte, varvid författaren betonade för 

informanten att om det känns relevant gärna upprepa det som sagts. Författarna har 

koncentrerat sig på att få en fråga besvarad så uttömmande som möjligt och trots att 

längden inte motsvarar det som anses vara en djupintervju upplevs majoriteten av 

intervjuerna som innehållsrika. Författarens oerfarenhet i intervjuteknik kan ha 

medfört att informanterna inte fått tillräcklig möjlighet att utveckla sina berättelser 

och att vissa nyanser därför gått förlorade i resultatet. Att genomföra en intervju 

korrekt är svårt och kräver träning och erfarenhet (Kvale & Brinkmann 2009, Smith 

et al. 2009). 

Alla intervjuer genomfördes i patientens hemmiljö efter deras eget önskemål. 

Hemmet är en bekväm och trygg plats vilket är en viktig förutsättning för att 

intervjun ska bli bra. Miljön under intervjun var lugn, tyst och fri från bakgrundsljud 

vilket också Smith et al. (2009) lyfter som en kvalitetsfaktor i intervjusituationen. 

Tillsammans med att diktafonerna höll god ljudkvalitet ökar detta trovärdigheten i 

transkriberingen och tillika resultatet, detta i enlighet med Kvale & Brinkmann 

(2009). Det är önskvärt att intervjua informanten ensam och fri från störande moment 

(Smith et al. 2009), tre av intervjuerna genomfördes dock med anhöriga i närheten 

och vid de tillfällena kommenterade även anhöriga informantens berättelse. 

Intervjuaren lyssnade på vad den anhörige sa men anhörigas utsaga ingick inte i 

analysen utan återfördes till informanten att utveckla och berätta mer om ämnet med 

sina egna ord. 

Smith et al. (2009) rekommenderar en oerfaren forskare som väljer att analysera 

enligt IPA att använda sig av tre, max sex intervjuer för att kunna få ut ett korrekt 

djup ur den transkriberade texten. Författarna önskade en så heterogen patientgrupp 

som möjligt varför fler intervjuer än rekommenderat för analysmetoden 

genomfördes. Detta kan ha påverkat djupet i analysen, men författarna upplevde inte 

att mättnadspunkt uppnåddes tidigare, vilket i sin tur kan ha orsakats av den korta 

intervjutiden. Författarnas oerfarenhet av analysmetoden kan ha påverkat studiens 

resultat och trovärdighet. 

Resultatdiskussion 

Resultatet från denna studie är av stort värde då det visar på att patienter som 

genomgått omfattande operationer på grund av övre GI-cancer lider av svåra 

postoperativa besvär och har stora behov av stöd och hjälp från både sjukvården och 

anhöriga. Som framkommer var anpassningen till den nya matsituationen en av de 

största prövningarna. Mat och ätande är för de flesta människor en trevlig och positiv 

del av livet, ett forum för socialt umgänge och något som skapar tillfredsställelse 

både till vardags och till fest. Att plötsligt få hela den tillvaron omkullkastad skapar 

naturligtvis känslor av förlust, men också oro inför hur de ska klara av att anpassa sig 

till den nya situationen. Att acceptera att kroppen inte är sig lik från före operationen 
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var svårt och många gånger överskattade informanterna sin ätkapacitet vilket ledde 

till besvär som illamående och kräkningar. Trots att informanterna i de flesta fall var 

införstådda med att de skulle ha stora begränsningar i sin ätkapacitet visade det sig 

bli ännu svårare än de hade kunnat föreställa sig. Informanterna upplevde också att 

deras anhöriga drabbades när de inte kunde äta som tidigare, vilket ofta medförde 

dåligt samvete eftersom deras anhöriga lagade mat och ansträngde sig och sedan satt 

de själva bara och petade i maten. Liknande resultat beskrivs i tidigare studier där 

patienter upplevde att deras oförmåga att äta som innan operationen, splittrade 

familjen och bröt sönder tidigare välfungerande familjerutiner, vilket var något som 

påverkade hela familjen negativt (Andreassen et al. 2005, 2006, Wainwright et al. 

2007). 

Informanterna i föreliggande studie upplevde att det krävdes stor ansträngning att 

hitta nya fungerande matlagnings- och måltidsrutiner och att läroprocessen tar lång 

tid, således var den inte uppnådd vid intervjutillfället. Tiden på sjukhuset var kort 

och det fanns ingen möjlighet att där förbereda sig på hur det skulle se ut när 

informanterna kom hem, eller att skaffa sig rutiner för sitt ätande. Med anledning av 

detta skulle det vara bra att börja förbereda patienter och anhöriga redan innan 

operationen, då väntetiden på operation oftast är minst fyra veckor. Att ordna 

informationstillfällen med kontaktsjuksköterska och dietist där man går igenom 

förväntade svårigheter och samtidigt presenterar råd för att underlätta och ger 

praktiska tips för vardagen, skulle kunna göra patienterna bättre rustade för att 

bemästra den nya situationen. Det är också viktigt att all personal som kommer i 

kontakt med dessa patienter är kompetent på området och kan ge det stöd som 

behövs. Dietistens kunskap inom området bör förmedlas kontinuerligt till övriga 

patientansvariga inom alla discipliner som möter patienten. Resultatet påvisar också 

vikten av information gällande att det tar lång tid att hitta ett fungerande ätbeteende 

som känns tillfredsställande. I studier med patienter opererade på grund av övre GI-

cancer upplevdes svårigheter med födointaget även efter ett år, med påföljande 

viktförlust och negativ påverkan på livskvaliteten. Vissa patienter återgår succesivt 

till att äta vid färre tillfällen, så som innan de blev sjuka, av anpassning till övriga 

familjen, vilket innebär försämrat näringsintag (Olsson et al. 2002, Olsson et al. 

2007). 

Studier har genomförts som visar på risken för malnutrition, speciellt hos patienter 

som har opererats för cancer i esofagus. Många av dessa patienter är obesa, då detta i 

sig är en riskfaktor för esofaguscancer och där kan ibland stor viktnedgång döljas av 

den relativt höga vikten som patienten fortfarande har (Martin et al. 2007, Martin et 

al. 2008). I dessa fall är det extra viktigt för sjukvårdspersonalen att vara 

uppmärksam på viktnedgången och inte låta sig nöja med att patienterna ofta säger 

att de “har att ta av”. Viktnedgången sker ju på grund av att patienten får i sig för lite 

näring och är inte en kontrollerad viktminskning. Många patienter upplever också 

kraven från sjukvården som pressande och det är viktigt att ha en stödjande 

inställning till patienten och respektera svårigheterna. Därvid är det av stor betydelse 

att tidigt gå in och värdera patientens risk för viktförlust och malnutrition, innan det 

hinner gå så långt att det hunnit påverka patientens livskvalitet och återhämtning 

efter operationen. Flera informanter lyfte att de upplevde det svårt att avgöra vad 

som var rätt eller fel att äta och även här spelar informationen och det kontinuerliga 

stödet en avgörande roll. Om patienterna redan före operationen erbjöds specifik 

information och fick en kontinuerlig kontakt med dietist och kontaktsjuksköterska 
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insatt i området, skulle många sådana frågor redan vara besvarade och patienterna 

kunde känna sig säkrare och tryggare, vilket bidrar till en ökad livskvalitet. 

En annan stor omställning som informanterna ställdes inför var tröttheten och 

orkeslösheten som för många var överraskande uttalad och ihärdig. De berättade att 

bara tanken på att resa sig och gå ut skapade ett motstånd, att de blev sittande 

eftersom de inte hade någon kraft eller ork. Detta stämmer väl överens med tidigare 

studier som visar på att patienter som behandlats/opererats för GI-cancer beskriver en 

överväldigande trötthet och att denna har en negativ inverkan på patientens sociala 

liv, självkänsla och livskvalitet (Magnusson et al. 1999, Olsson et al. 2002, 

Andreassen et al. 2006). Tröttheten beskrivs i tidigare studier som en upplevelse av 

att hålla kroppen som i ett fängelse och personen var helt bunden till vad kroppen 

orkade med. Kraftlösheten och mattheten påverkade hela människan och i vissa fall 

var tröttheten förknippad med dåligt humör och en känsla av hopplöshet, många 

gjorde inskränkningar i sitt sociala liv eftersom de inte orkade gå ut eller träffa 

människor (Magnusson et al 1999, Olsson et al. 2002). Den trötthet eller fatigue som 

många patienter upplever går inte att vila sig från (Olsson et al. 2002) och för att 

hantera situationen krävs en emotions-fokuserad coping där känslor istället för 

problemet måste bearbetas (Lazarus & Folkman 1984, Rodin & Salovey 1989, 

Wastesson 2007). Ett sätt att hantera tröttheten och i viss mån lindra den var enligt en 

studie genom ”själv-hjälps-aktiviteter”, vilket gick ut på att de till exempel gick och 

lade sig tidigt, vilade, tränade, planerade dagliga aktiviteter eller delegerade 

hushållsgöromål till någon annan (Magnusson et al. 1999). Informanterna i 

föreliggande studie hanterade tröttheten genom att acceptera den som den är och 

aktivt göra något åt situationen genom till exempel att ta emot hjälp från anhöriga 

och andra ”själv-hjälps-aktiviteter”. 

Informanterna hade inte blivit fullt informerade, eller hade inte tagit in informationen 

om att de skulle vara så trötta när de kom hem. De kände att de hade krav på sig att 

komma igång och mobilisera sig och de kände sig osäkra på om allt stod rätt till. 

Eftersom dessa operationer ändå är relativt ovanliga och endast utförs på vissa 

sjukhus i landet, tror vi att kunskapen om den postoperativa tröttheten kan vara 

bristfällig även hos vårdpersonal som patienterna kommer i kontakt med i 

vårdkedjan. Det är avgörande för patienterna att de får en korrekt information med 

realistiska tidsperspektiv för att de ska kunna hantera sin situation. Att 

sjukvårdspersonalen är konsekvent och ger samma information till patienten är också 

en viktig aspekt. Därför är det av vikt att de erbjuds en kontakt med företrädesvis en 

kontaktsjuksköterska med erfarenhet inom området, för att kunna få bekräftelse på 

att tillståndet är normalt och för att få stöd i kampen att återfå kraft och energi. 

Informanternas återhämtning handlade både om fysiska och psykiska aspekter. De 

hade förväntningar på återhämtningen som ofta inte stämde överens med hur det 

faktiskt blev. Tröttheten och initiativlösheten, som diskuterats ovan var många 

gånger överväldigande och styrde deras liv. Att då samtidigt känna kraven både från 

dem själva och från sjukvården att återfå energi och kraft, att mobilisera sig och snart 

återgå till ett ”normalt” liv skapade en konflikt inombords och känslor av 

uppgivenhet och sviktande tilltro dök upp. Samma dilemma åskådliggörs i andra 

studier som undersökt hur personer som genomgått tarmkirurgi upplevde 

återhämtningen i hemmet. Patienterna i dessa studier hade fått instruktioner från 

sjukvården som de förväntades följa och samtidigt kämpade de med en kropp som 

upplevdes som en motståndare som levde sitt eget liv. De kände att de var tvungna 
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att pressa kroppen för att komma vidare samtidigt som det också var viktigt att de 

lyssnade på sin kropp och vårdade den och inte pressade för hårt eftersom de då 

riskerade bakslag (Taylor et al. 2010, Norlyk & Harder 2011). Informanterna i 

föreliggande studie hade dessvärre inte fått några konkreta instruktioner utan det var 

mer en allmän uppmaning att det var viktigt att de kom igång så fort som möjligt. Då 

flera av informanterna hade sjukskrivits i en månad uppfattade de detta som en 

riktlinje för när de skulle vara återställda och när så inte blev fallet upplevde de 

frustration och oro över att något gått fel. Att hjälpa patienterna att skapa sig 

realistiska förväntningar är en viktig grundsten i patientens återhämtning. Många 

gånger har patienterna en för optimistisk förväntan på sin återhämtning vilket 

Winterling et al. (2008) kunde visa i sin studie, där de undersökte patienters 

förväntningar på återhämtning efter cancerbehandling. Patienterna upplevde en 

försämring i sin livskvalitet när förväntningarna inte uppfylldes. Det är därför av 

största vikt att patienterna får ett tidsperspektiv att relatera till och information om 

fysiska och psykiska svårigheter som kan uppkomma, för att kunna skapa sig en reell 

målbild av hur återhämtningen ska se ut och för att de ska orka bemästra de 

svårigheter och ibland bakslag som kan drabba dem. De informanter som sade sig 

vara välinformerade och insatta i sin diagnos, operation och förväntat 

återhämtningsförlopp mådde bättre än övriga i studien. Vilket kan vara en bekräftelse 

på värdet av information och av delaktighet hos patienterna. Viktigt är att den 

enskilde individen känner att han själv kan påverka sin situation och har inflytande 

över densamma. Detta skapar trygghet och tillfredsställelse och ökar det psykiska 

välbefinnandet även om den fysiska hälsan inte är fullgod. 

De informanter som var pensionerade hade en större tolerans både gällande fysiska 

begränsningar men också vad gällde tidsperspektivet. Dessa informanter hade inte 

lika bråttom att bli friska som de som var förvärvsarbetande och däri ligger 

naturligtvis flera orsaker. Äldre accepterar ofta att saker inte kan gå så fort längre och 

de uttryckte dessutom en tacksamhet över att ha blivit opererade trots sin ålder. De 

hade dessutom inte den ekonomiska aspekten att bekymra sig om, vilket några 

informanter hade lyft som ett orosmoment. I studier där patienters livskvalitet mäts 

efter genomgången leverkirurgi (Bruns et al. 2010) och esofaguskirurgi på grund av 

cancer (Viklund et al. 2006), bekräftas skillnaden i upplevelse där yngre patienter 

skattade sin livskvalitet signifikant lägre än äldre. 

Anhörigas roll i återhämtningen efter operationen kan inte överskattas, informanterna 

betonade att utan sina anhöriga hade de inte klarat av prövningen som de nu 

genomgick och de var tacksamma över att inte behöva vara ensamma med sin 

sjukdom. Att söka stöd hos anhöriga finns beskrivet i flertalet tidigare studier som en 

beprövad copingstrategi (Dunkel-Schetter et al. 1992, Olsson et al. 2000, Andreassen 

et al. 2005, 2006, Johansson 2005, Jonsson et al. 2010). Det beskrevs som en lättnad 

att ha någon nära där man kunde släppa fasaden och tillsammans bearbeta känslor 

och oro (Klasa & Wilhelmsson 2009). De kände i gengäld ett stort ansvar gentemot 

sina anhöriga och var måna om att försöka dela bördan och i möjligaste mån avlasta 

sin partner och inte bara vara den som tog emot omsorger, något som också 

beskrivits av Emslie et al. (2009). Sjukvården idag förlitar sig helt på att anhöriga ska 

ställa upp och ta hand om sina sjuka familjemedlemmar. En av informanterna 

uttryckte sin förvåning över att ingen från vårdens sida efterfrågade hur det skulle 

ordna sig för honom när han kom hem, han upplevde att man tog för givet att han 

skulle bli omhändertagen av sin sambo, trots att hon arbetade och inte kunde vara 
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hemma på dagarna. Stort ansvar vilar på den sjuke och de anhöriga då vårdtiderna är 

relativt korta och patienterna ofta går hem med slangar kvar i kroppen, för 

exempelvis nutrition eller avlastning. Tidigare studier inom området beskriver också 

detta och där har även framkommit att både patient och anhöriga saknar en 

helhetsbild av familjen från vårdens sida, att hänsyn saknas till om det exempelvis 

finns minderåriga barn som ska tas om hand och vad detta får för känslomässiga, 

men även praktiska konsekvenser för familjen (Andreassen et al. 2005, 2006). 

Närståendekontakt är av största vikt redan vid besöket där beslut fattas om operation, 

och att det görs en inventering av patientens hem- och familjesituation och 

efterfrågas hur deras vardag ser ut och vad de tror att de kan klara av själva hemma. 

För även om det finns en anhörig är det inte självklart att den personen har kapacitet, 

vilja eller förmåga att vårda den som är sjuk. Även den som är anhörig har ju indirekt 

drabbats av svår sjukdom och är i behov av stöd, någon form av riktad 

anhöriginformation bör vara av värde och att erbjuda även de anhöriga en kontakt 

med sjuksköterska och kurator ska vara självklart. 

Som framkom i resultatet upplevde flera informanter utskrivningen från avdelningen 

som en överraskning även om de var glada att få komma hem. Detta visar på att man 

från vårdens sida inte har gjort patienten delaktig i processen. Det är inte rimligt att i 

dessa komplicerade fall informera patienten om planerad hemgång samma dag som 

det ska ske. Det lyftes också en känsla av osäkerhet när man kom hem eftersom det 

hade utförts så många olika kontroller dagligen på avdelningen, vilket informanten 

inte hade möjlighet till hemma. Osäkerheten hade också sin grund i att plötsligt 

lämna en tillvaro med ständigt närvarande, kompetent personal med erfarenhet av 

dessa specifika ingrepp, till att komma hem till sin egen oerfarna känsla av vad som 

var friskt eller sjukt i sammanhanget. Dessa upplevelser bekräftas av tidigare studier 

som belyser patienters situation i hemmet efter genomgången tarmkirurgi (Worster & 

Holmes 2009, Norlyk & Harder 2011). 

Informanterna saknade planerad uppföljning från sjukvården. De visste att de kunde 

ringa till kirurgmottagningen om de undrade över något, men de drog sig för att ringa 

då de inte tyckte att de hade något specifikt att fråga om. Som patient, icke utbildad 

inom området och med mycket sparsam information från sjukvården vad gäller 

förväntade besvär, komplikationer och liknande, är det svårt att avgöra vad som 

tillhör den normala återhämtningsbilden och vad som är något som man bör åtgärda. 

Det synes vara en självklarhet att man från sjukvårdens sida kontaktar dessa patienter 

några dagar efter hemkomst för att höra hur de mår, och utifrån en uppföljningsmall 

kontrollera väsentliga funktioner. På detta sätt möjliggörs att upptäcka och åtgärda 

eventuella postoperativa besvär, som till exempel creonbristinducerad diarré. Även 

psykiska behov är viktigt att efterfråga, informanterna upplevde i många fall en oro 

och osäkerhet inför framtiden, de hade på ett markant sätt blivit medvetna om sin 

dödlighet och var tvungna att hitta någon strategi för att kunna hantera de tankar som 

detta förde med sig. De flesta valde att försöka leva i nuet och intala sig att 

operationen varit lyckad och att cancern var borta, men de var alla medvetna om att 

återbesöket och PAD-svaret var avgörande för prognosen. Väntetiden på återbesöket 

var lång och obestämd vilket också påverkade välbefinnandet hos informanterna. Att 

under denna tid ha kontinuerlig kontakt med en sjuksköterska eller kurator kan stärka 

patientens egen copingförmåga, detta styrks av tidigare studie där patientens 

upplevelse under väntetid belysts (Klasa och Wilhelmsson 2009). Ett 

uppföljningssamtal kan även fungera som en dörröppnare för patienten, när 
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sjuksköterskan ringer patienten och visar intresse för dennes situation inbjuds 

patienten till att själv höra av sig vid behov. Vilket skulle kunna få till följd att 

patienterna hör av sig tidigare med både fysiska och psykiska förfrågningar. En 

förutsättning är att kontaktsjuksköterskan finns tillgänglig när patienten ringer och 

har den kompetens som behövs för att kunna stötta patienten så denne kan känna ett 

förtroende för sjukvården. Verschuur et al. (2009) har i en studie jämfört 

sjuksköterskeledd kontra traditionell uppföljning av patienter opererade på grund av 

cancer i esofagus eller cardia och visat på att de som haft kontakt med 

sjuksköterskorna upplevde större tillfredsställelse inom vissa specifika områden. 

Tillfredsställelsen gällde informationen till både patient och anhöriga, en känsla av 

tillgänglighet för frågor för båda grupper och en övergripande nöjdhet med den totala 

uppföljningen. Därtill framkom att även medicinska aspekter fick ett bättre resultat i 

den sjuksköterskeledda uppföljningen, patienterna i den gruppen hade mindre 

viktnedgång och mindre besvär av sväljningssvårigheter. Detta skulle kunna vara ett 

alternativ att prova även i vår verksamhet i nära samarbete mellan läkare, 

sjuksköterskor, kurator och dietist, för att få ett holistiskt perspektiv på patienten och 

förbättra kvaliteten på vården. 

Vidare forskning 

Det vore intressant att genomföra en studie på samma patientgrupp efter införande av 

aktiv förberedelse av patienterna inför operationen samt strukturerad uppföljning av 

kontaktsjuksköterskor och dietist. Det vore också intressant att undersöka anhörigas 

upplevelser av den postoperativa tiden och få en djupare förståelse för deras 

specifika behov i den här situationen. 

Konklusion 

Patienter som opererats på grund av övre GI-cancer har en helt ny livssituation att 

anpassa sig till, där mat och ätande, kroppsfunktioner, återhämtning, oro inför 

framtiden och stöd från anhöriga och professionen är de variabler som påverkar 

individen mest. De befinner sig i en mycket sårbar tid i livet och behovet av stöd är 

av största betydelse. Riktad information till både patient och anhöriga preoperativt, 

samt kontinuerlig och strukturerad uppföljning av kontaktsjuksköterska, kurator och 

dietist behövs för att kunna förbättra livskvaliteten, öka välbefinnandet och samtidigt 

höja kvaliteten på vården för dessa patienter. 
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