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Sammanfattning 
 
Diskrepansen mellan vad patienten upplever som behov och sjuksköterskans tolkning 
av behoven finns beskrivna i studier. Skillnaden tolkas som brist på patientens 
delaktighet i omvårdnaden. Ökar patientens delaktighet inom omvårdnaden ökar 
även vårdens kvalité. Upplevelsen av delaktighet postoperativt har studerats i 
begränsad omfattning, varför denna studie förväntas bidra till ökad kunskap av 
delaktighet inom den postoperativa vården. 
Syfte. Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelse av delaktighet i 
postoperativ vård efter elektiv tarmkirurgi.  
Metod. En kvalitativ metod med fenomenologisk ansats har använts i studien. 
Materialet bygger på tolv intervjuer med patienter och analyserades utifrån Giorgis 
analysmetod.  
Resultat. Interaktion och samverkan mellan patienten och vårdpersonal är den 
generella strukturen av patienters upplevelse av delaktighet i postoperativ vård. Den 
generella strukturen blev resultatet av de två teman, förhållningssätt och 
förutsättningar, dataanalysen gav. Dessa teman framkom av åtta subteman; 
kommunikation, information, förmåga, förväntningar, medbestämmande, bemötande, 
lyhördhet samt stöd.  
Patienterna var så delaktiga de önskade och uppvisade ett stort självförtroende till att 
vara självbestämmande i sin egenvård. Humorns betydelse var ett oväntat fynd i 
materialet samt att patienterna hade svårt att skilja vårdpersonalens olika 
professioner åt. 
Konklusion. Interaktion och samverkan mellan patienten och vårdpersonal är 
väsentlig för att patienten ska uppleva delaktighet, samt att tydliggöra 
sjuksköterskans betydelse för preoperativ information. 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: bukkirurgi, upplevelse, omvårdnad, patient delaktighet, postoperativ vård 



 
 

                                                                                                                          
  

Innehållsförteckning 

Inledning ....................................................................................1 

Bakgrund ...................................................................................2 

      Delaktighet ..............................................................................2 

            Patientens behov...................................................................2 

            Delaktighet i relation till sjuksköterskans profession .....................4 

            Delaktighet i relation till egenvård ............................................5 

            Autonomi och delaktighet .......................................................5 

            Hinder för delaktighet............................................................6 

            Förutsättningar för delaktighet ................................................6 

Syfte ............................................................................................8 

Metod..........................................................................................8 

      Fenomenologi ..........................................................................8 

      Urval.......................................................................................8 

      Datainsamling ..........................................................................9 

      Beskrivning av deltagande patienter ..........................................10 

      Forskningsetiska överväganden ................................................10 

      Analys ...................................................................................11 

      Exempel på analys av materialet ...............................................12 

      Trovärdighet ..........................................................................12 

Resultat.....................................................................................13 



 
 

                                                                                                                          
  

      Förhållningssätt ......................................................................14 

            Kommunikation .................................................................14 

            Information .......................................................................14 

            Bemötande ........................................................................15 

            Stöd .................................................................................15 

            Lyhördhet .........................................................................16 

      Förutsättningar .......................................................................16 

            Medbestämmande ...............................................................16 

            Förväntningar....................................................................17 

            Förmåga ...........................................................................17 

Diskussion ................................................................................19 

Metoddiskussion......................................................................20 

      Konklusion ............................................................................22 

Referenslista ............................................................................23 

 

 



 

1 
 

                                                                                                                          
  

Inledning 
 
Sjukvården är i ständigt pågående utveckling, under senare år med fokus på att nå 
högkvalitativa resultat med den mest kostnadseffektiva metoden. För att kunna uppnå 
de mest optimala förutsättningarna för en patient som ska genomgå elektiv kirurgi, 
krävs samordning och multidisciplinärt samarbete (Ong, Miller, Appleby, Allegreto 
& Gawlinski, 2009). Sjuksköterskans arbete för den kirurgiska patienten består till 
viss del av tekniska förfaranden och snabbt patientflöde. Den kirurgiska patienten har 
ofta en allvarlig och/eller akut diagnos och befinner sig i en livssituation märkt av 
existentiell utsatthet (Norlyk & Harder, 2009).  
 
En tillitsfull relation upprättas mellan patient och sjuksköterska, där patienten ses 
som en partner i processen, vilket medför ett ömsesidigt informationsutbyte (Eldh, 
2006; Eriksson, 2001). Olika egenskaper som kön, ålder och civilstånd påverkar 
graden av delaktighet hos patienten (Florin, 2007). Sjuksköterskans förmåga att 
interagera med patienten påverkar också förutsättningarna för delaktighet (Casey, 
1995; Jangland, Larsson & Gunningberg, 2010). Det beskrivs en obalans mellan vad 
sjuksköterskan och patienten upplever som delaktighet. Hinder för delaktighet som 
sjuksköterskorna anger består av graden av interaktion med patienten, tidsbrist eller 
förlust av kontroll. Patienterna anger att de ej bemöts med respekt, inte fått 
individuell information och att de upplevt sjuksköterskan som upptagen och 
uppgiftsorienterad (Florin, 2007; Jangland et al., 2010; Jonsson, Stenberg & 
Hollman-Frisman, 2011).  
 
Trots en förskjutning, historiskt sett, från ett paternalistiskt förhållningssätt till mer 
patientcentrerad vård finns det i praktiken hinder för att utifrån patientens förmåga 
till egenvård och delaktighet, planera och utföra omvårdnad (Sahlsten, Larsson, Plos 
& Lindencrona, 2005a). 
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Bakgrund 
 
I bakgrundsavsnittet definieras begreppet delaktighet och begreppets relation utifrån 
patientbehov, sjuksköterskans profession, egenvård och autonomi. Vidare beskrivs 
hinder för en fungerande delaktighet, och de förutsättningar som skapar delaktighet 
behandlas. 
 
Delaktighet 
 
I denna studie används termen delaktighet översatt från engelska ordet participation.  
Den definition som valts är Cahills (1996) definition av patient delaktighet. 
Delaktighet ses som ett sätt att berika och förbättra förutsättningarna för patientens 
beslut och vårdresultat, information och kunskap måste vara tillgängliga för att 
möjliggöra aktivt deltagande. Delaktighet beskrivs genom tre hierarkiskt ordnade 
koncept (Cahill, 1996). Fenomenen, patient involvering, patient delaktighet och 
patient partnerskap beskrivs som en hierarkisk trappa bestående av behov. 
Patientinvolvering är basen och för att uppnå högre mål krävs att patient och 
vårdpersonal ingår i en relation. Kommunikationen beskrivs närmast som en 
envägsdialog där patienten erhåller information. Den kan också beskrivas som en 
katalysator till patientdelaktighet, utan att beslut tas. Patientdelaktighet anses vara en 
mental process där individerna samarbetar med huvudsyfte att uppnå ett beslut. 
Kunskap förmedlas mellan patient och vårdpersonal på ett individualiserat sätt. 
Beslut baseras på reell delaktighet utifrån anpassad information. Slutligen beskrivs 
patientpartnerskap som det idealiska målet, men ej alltid det uppnåbara målet. 
Partnerskapet är ett nära samarbete på vinst och förlust mellan två människor med ett 
gemensamt mål, baserat på ett kontrakt. Uppgifter vanligen utförda av 
vårdpersonalen kan utföras av patienten, och vårdpersonalens grad av kontroll 
avmattas (Cahill, 1996). 
 
Liknande definitioner beskriver delaktighet som tvåeggad process. Där ett 
gemensamt syfte och mål eftersträvas mellan två partner, där förståelse och respekt 
för den andres bidrag genomsyrar processen (Ashworth, Longmate & Morrison, 
1992). Delaktighetens betydelse och signifikans i omvårdnaden beskrivs genom två 
teman, dels som ett medlemskap i en kunskapsnivå som finns till hands. Och dels 
genom att inneha en relativt ohotad individualitet i interaktionen Dessa båda teman 
tillåter patienten att interagera på ett meningsfullt sätt (Ashworth et al., 1992). 
 
Att patienterna ska vara delaktiga i sin vård är både styrt av lagen och påvisat som 
positivt för omvårdnaden (Cahill, 1996; Sahlsten et al., 2005a; Eldh, 2006; Florin, 
2007). Många studier har fokuserat på vad sjukvårdpersonalen upplever och 
definierar som patientdelaktighet. Men vad delaktighet innebär ur ett patient 
perspektiv finns begränsad forskning kring (Eldh, 2006; Eldh, Ekman & Ehnfors, 
2010). 
 
Patientens behov 
 
Att identifiera, bedöma och uppfylla patienternas individuella behov är en av 
sjuksköterskans huvudsakliga uppgifter (Svensk Författnings Samling [SFS], 
1982:763). Vad patienter beskriver eller uttrycker som behov under en 
sjukhusvistelse är svårdefinierbart. Hallström och Elander (2001) beskriver patienters 
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behov uttryckt som mål, ”att bli frisk, att kunna ta hand om mig själv”, eller i att 
uppfylla ett syfte, ”hjälp att kunna gå, att få så mycket information som möjligt” 
(Hallström & Elander, 2001a, s. 412). De behov som uttrycks av patienter är 
kommunikation, basal vård, kontakt med andra människor, bemötande från 
vårdpersonal, empati, kompetens, kontinuitet, integritet, delaktighet i beslut och 
smärtlindring. Av beskrivna behov fanns kommunikation som ett framträdande 
behov i patientbeskrivningarna. Kommunikation beskrevs som att få information på 
individanpassad nivå och att kommunicera om de egna upplevelserna (Hallström & 
Elander, 2001a). 
 
För att kunna tillgodose de specifika behov som kirurgiska patienter har under den 
peri-operativa fasen krävs avancerad omvårdnad av sjuksköterskan. Att erbjuda 
patienten information är av största vikt för att möjliggöra delaktig i beslut och att 
bevara autonomin. För att erhålla ett informativt samtycke vid kirurgi och specifik 
omvårdnad, bör patientens autonomi och integritet bevaras under hela vårdförloppet 
(Scott, Välimäki, Leino-Kilpi, Dassen, Gasull, Lemonidou & Arndt, 2003b).  
 
Joffe, Manocchia & Cleary (2003) rapporterar att det patienter värdesatte mest under 
en sjukhusvistelse var förtroende och tillit till vårdpersonalen vilket de värderade 
högre än möjligheten att själv delta i beslut i vårdprocessen. Vid vård av patienter 
den första tiden efter en operation krävs avancerad kunskap om förväntat 
postoperativt förlopp (Lemonidou, Merkouris, Leino-Kilpi, Välimäki, Dassen, 
Gasull, Scott, Tafas & Arndt, 2003a; Scott et al., 2003b; Jonsson et al., 2011). Tidigt 
postoperativt upplever patienten en period av förlust av kontroll av den egna kroppen 
(Moene, Bergbom & Skott, 2006; Jonsson et al., 2011). Patienter som genomgått 
tarmkirurgi på grund av cancer beskriver att första tiden postoperativt handlar om att 
återfå kontrollen över sin kropp, men även emotionella upplevelserna betonas. 
Patienterna anger rädsla för komplikationer, oro inför en eventuell fortsatt 
behandling av cancer. För att kunna stödja patienterna i omvårdnaden är det 
avgörande att vara observant, att lyssna till patienten och att se patienten i sin 
livssituation (Jonsson et al., 2011).  
Flera studier beskriver en diskrepans mellan vad patienten själv upplever som behov, 
och vad sjuksköterskan tolkar som ett behov (Hallström & Elander, 2001b; Florin, 
2007; Norlyk & Harder, 2009). Diskrepansen tolkas som brist på patientens 
delaktighet i omvårdnaden, vilket borde leda till en mer utvecklad dialog mellan 
sjuksköterskan och patienten. Ökar patientens delaktighet inom omvårdnaden ökar 
även vårdens kvalité (Florin, 2007).  
 
Enchanced recovery after surgery (ERAS) är ett multimodalt standardiserat program 
utvecklat för kirurgiska patienter med syfte att påskynda tillfrisknandet, förkorta 
vårdtiden och minska andelen komplikationer (Varadhan, Neal, Dejong & Fearon, 
2010). Fokus i programmet ligger på att effektivisera smärtlindring, minska den 
kirurgiska stressresponsen, en omedelbar postoperativ mobilisering och tidig oral 
nutrition. Detta program förutsätter att patienter är välinformerade och väl förberedda 
på vad som förväntas av dem. I ERAS har patienten en aktiv roll, och förväntas att ta 
ansvar och ta del av sin vård för att uppnå det huvudsakliga målet med förbättrad 
återhämtning postoperativt (Norlyk & Harder, 2009).  
Patientupplevelse av att delta i ERAS visar att patienten har en stark vilja att vara en 
god och samarbetsvillig patient då det övergripande målet är att återfå hälsan. Men 
studien visar även på att det finns faktorer som upplevs negativt, så som relationen 
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mellan patient och vårdgivare (Norlyk & Harder, 2009). Patienterna befinner sig i en 
utsatt situation i livet och komplexiteten beskrivs utifrån att vårdpersonalen inte har 
förmåga att se patientens egna livssituation, bristen att inte uppmärksamma osäkerhet 
och utsatthet hos den sjuka individen (Norlyk & Harder, 2009). 
 
Delaktighet i relation till sjuksköterskans profession  
 
Sjuksköterskans omvårdnadsarbete som specialitet styrs genom olika författningar 
och lagar, bland annat hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) och 
patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659). För att möjliggöra delaktighet behöver en 
relation upprättas mellan patienten och sjuksköterskan, patienten ska ses som en 
partner i processen, vilket leder till ett ömsesidigt informationsutbyte (Eldh, 2006; 
Eriksson, 2001). Sjuksköterskors uppfattning av patientdelaktighet är främst 
förknippat med att patienten har fått information och kunskap om sin sjukdom 
(Sahlsten, Larsson, Plos & Lindencrona 2005b; Eldh, 2006;). Delaktighet beskrivs 
som en relation mellan patient och sjuksköterska (Casey, 1995; Eriksson, 2001; 
Sahlsten et al., 2005a; Sahlsten et al., 2005b; Eldh, 2006).  
 
Kvalitén på relationen mellan sjuksköterska och patient anses till stor del vara 
beroende av sjuksköterskans förmåga att interagera med patienten och att bygga upp 
en terapeutisk relation med denne (Sahlsten et al., 2005b; Florin 2007). För att 
sjuksköterskan ska kunna skapa en terapeutisk relation anges egenskaper som äkta 
intresse av patienten, empatisk förmåga, uppriktighet, och självkännedom vara en 
förutsättning (Sahlsten et al., 2005b). 
 
Casey (1995) har utvecklat en modell över hur sjuksköterskor interagerar med 
patienter och anhöriga i omvårdnaden. Genom studien har fyra olika egenskaper 
kunnat beskrivas: 

 
1. Auktoritet och kontroll, tillåter önskningar och delaktighet på 

sjuksköterskans villkor. 
2. Utesluter patient och anhöriga, språk, kultur, facktermer och rutiner 

ökar barriärerna. 
3. Utifrån en subjektiv bedömning (av sjuksköterskan) antas 

patientens/anhörigas behov, önskningar eller liknande. 
4. Förmedlar sin kunskap och expertis, lyssnar till patient/anhörigas 

behov, och arbetar tillsammans med dessa. 
 
Patientens första kontakt med sjukvården sker vid första besöket på kliniken, här 
inleds patientens relation med sjuksköterskan. Denna första kontakt har av 
patienterna beskrivits som mycket värdefull, och en startpunkt för ett förtroendefullt 
möte (Moene et al., 2006). Betydelsefulla egenskaper hos sjuksköterskan som bidrar 
till en god relation ansågs vara sympati gentemot patienten som individ, vänlighet 
och ett uppmuntrande bemötande Genom att sätta patienten i centrum inom den 
kirurgiska vården ges sjuksköterskan möjlighet att se varje patient som en individ, 
och att därefter kunna bedöma dennes unika kunskaper eller behov utifrån olika 
situationer (Moene et al., 2006).  
 
Det är en utmaning för sjuksköterskan att bygga upp en förtroendefylld relation med 
patienten preoperativt. Patienten har ofta akuta symtom eller en allvarlig diagnos 
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med omfattande behov av individanpassad information eller psykiskt stöd (Jangland 
et al., 2010). Sjuksköterskans interaktion med patienten kommer i sin tur att påverka 
i vilken grad patienten deltar i sin omvårdnad (Jangland et al., 2010). 
 
Delaktighet i relation till egenvård 
 
Patienten deltar i vården utifrån sitt egenvårdsbehov och sin egna förmåga (Sahlsten 
et al., 2005), patientens delaktighet är en dynamisk process som kan påverkas av 
yttre faktorer så som tid, miljö och grad av samarbete (Tutton, 2005) och utifrån 
patientens upplevelse beskrivs delaktighet som att känna sig trygg, att hantera 
situationen och att finna och bibehålla känslan av kontroll (Eldh, Ehnfors & Ekman, 
2004). Egenvård definieras även som process av beslut kring beteenden som 
bibehåller patientens psykiska tillstånd, och hanteringen av symtomen då de uppstår 
(Riegel & Vaughan Dickson, 2008). Trots att patienten själv utför sin vård och 
observerar förändringar i sitt tillstånd bör sjuksköterskan finnas som stöd (Riegel & 
Vaughan Dickson, 2008).  
 
Samspelet mellan sjuksköterska och patient är komplex och patientens beteende 
genererar respons hos sjuksköterskan och vise versa, men båda parter arbetar för att 
uppnå målet stärkt egenvårdförmåga (Orem, 2001). 
Orem (2001) har beskrivit delaktighet som en fundamental del i omvårdnaden, en 
relation mellan den som är i behov av omvårdnad och sjuksköterskan som erbjuder 
patienten att själv utföra egenvård, omvårdnaden fokuserar på patientens egna 
förmåga att utföra egenvård. Definitionen av egenvård är handlingar eller aktiviteter 
som individen initierar eller utför för egen del för att bibehålla livet, hälsan och sitt 
välbefinnande (Orem, 2001).  
 
Egenvård lärs in genom interpersonella relationer och genom kommunikation. Orem 
menar dock att förmågan att utföra egenvård påverkas av vissa grundläggande 
faktorer så som ålder, kön, utbildning, hälsa, socialkulturell tillhörighet och 
sjukvårdssystem. När patientens egenvårdsbehov, är större än egenvårdsförmågan 
krävs omvårdnad av en sjuksköterska (Orem, 2001). Sjuksköterskan baserar 
omvårdnaden till patienten på olika nivåer utifrån patientens egenvårdsförmåga. 
Orem beskriver sjuksköterskans funktion i patientens egenvård utifrån ett 
omvårdnads system i tre nivåer, fullt kompenserad omvårdnad, delvist kompenserad 
och stödjande- utbildande. Fullt kompenserad omvårdnad representeras av en 
situation där individen är oförmögen att utföra egenvårdshandlingar till exempel vid 
förlamning, koma, eller under anestesi.  
Delvis kompenserad omvårdnad skulle utgöras av en situation där både patient och 
sjuksköterska är delaktiga. Som exempel en nyopererad patient som själv kan utföra 
delar av vården men behöver assistans av sjuksköterskan. Den stödjande-utbildande 
omvårdnaden karakteriseras av att patienten själv utför all egenvård, och 
sjuksköterskan finns som en konsult och utbildare gällande handlingar eller kunskap 
(Orem, 2001). 
 
Autonomi och delaktighet 
 
Autonomi innebär att leva ett liv utifrån egna värderingar och önskemål gällande den 
egna individen. Detta tillstånd är inte konstant då det krävs en egen förmåga att 
förmedla sin vilja hos individen. Växlande autonomi kräver att andra personer kan ta 
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vara på individens intresse, det vill säga ett paternalistiskt förhållningssätt (Tännsjö, 
1998). Vårdpersonal får ibland träda in och bevara en patients autonomi då autonomi 
är en moralisk grundad rätt, även kallad autonomiprincipen (Tranöy, 1993).  
 
Studier visar en diskrepans mellan kirurgpatienter och sjuksköterskors uppfattning av 
autonomi, där sjuksköterskor rangordnade sin förmåga att bevaka patienters 
autonomi högre än vad patienterna själva upplevde att vårdpersonalen gjorde 
(Lemonidou et al., 2003). Ong et al. (2009) påvisar att information till patienterna är 
av högsta vikt, muntlig och/eller skriftlig, då det ger ett positivt gensvar i den 
postoperativa vården av patienten. En välinformerad patient har bättre förutsättningar 
för positivt behandlingsresultat, är mer nöjd med vården och har större 
självförtroende vid deltagande i den postoperativa vården (Ong et al., 2009). 
 
Hinder för delaktighet 
 
Kontrast till delaktighet är icke delaktighet, som beskrivits av patienter som, brist på 
kunskap, avsaknaden av individualiserad information, bristen på respekt, att inte ha 
blivit bemött som en individ och passivitet, att patienten själv intagit en passiv roll 
(Eldh, 2006).  
 
Att patienten intagit en passiv roll kan dock varit ett medvetet beslut, som istället 
indikerat en inte helt passiv inställning, utan snarare ett aktivt beslut att inta en mer 
passiv roll (Florin, 2007). Det har påvisats uppenbar diskrepans mellan hur patienter 
och vårdpersonal beskrivit fenomenet delaktighet (Florin, 2007). Skillnader som 
belysts är vad patienter och sjuksköterskor upplevt för olika omvårdnadsproblem, 
och vidare hur aktivt patienter föredragit att delta i besluten kring omvårdnaden. 
Patienterna föredrog att vara passiva i beslutsfattandet om omvårdnaden, medan 
sjuksköterskorna uppfattat att endast ett fåtal velat vara passiva. Vissa egenskaper, 
hos patienterna, har predicerat ett visst beteende. En pensionerad, högutbildad och 
ensamboende kvinna visade högst sannolikhet för aktivt beslutsfattande om sin egen 
omvårdnad, medan en lågutbildad, yrkesarbetande sammanboende man visade lägst 
sannolikhet (Florin, 2007).  
 
Hinder för patientdelaktighet som angavs av sjuksköterskor är bristen på kunskap 
eller förmågan av att använda sig av sin kunskap (Sahlsten, 2005a) men också 
bristande insikt i egna behov av kontroll (Eldh, 2006). Yttre faktorer som påverkat 
graden av delaktighet angavs vara patientens anhöriga, vårdorganisationen och 
arbetsmiljön. Anhöriga ansågs kunna utgöra ett hinder för patientens delaktighet 
genom att de ”tog beslut över deras huvuden” (Sahlsten, 2005a, s.226) och 
underminerade patientens egna resurser eller dennes outtalade behov. Organisationen 
och miljön anses av sjuksköterskorna påverka delaktigheten genom bristande 
kontinuitet mellan patient och sjuksköterska, brist på patientanpassad miljö (egen 
toalett, elmanövrerad säng) och patientens bristande delaktighet i rond och 
vårdplanering (Sahlsten, 2005a). 
 
Förutsättningar för delaktighet 
 
Önskan om att vara delaktig i kliniska beslut och i omvårdnaden varierar individuellt 
(Edwards, 2002; van den Brink- Muinen, van Dulmen, de Haes, Visser, Schellevis & 
Bensing, 2006; Eldh, 2006; Florin, 2007). I vilken grad patienten önskar delta är 
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individuellt baserat på egna behov och egen förmåga. Även de patienter som upplevs 
tysta, passiva och osäkra kan ha en stark önskan till mer information, en ökad 
involvering och delaktighet i omvårdnaden (Edwards, 2002). Förutsättningar för att 
patienten ska kunna känna delaktighet beskrivs genom ett bemötande som bekräftar 
patienten som individ och att delges kunskap om sin livssituation (Eldh, 2006, 2010).  
 
För att stimulera patienten att ta del av sin omvårdnad har tilliten till omgivningen en 
stor betydelse. Att skapa en miljö där patienten får en känsla av trygghet och tillit, 
men också att patienten upplevde en relation med personalen uppmuntrade dem till 
att uttrycka sin önskan eller behov, eller att bli lyssnade till (Nordgren & Fridlund, 
2001). Att personalen lyssnade till patienten beskrivs som en förutsättning för 
medverkan vid beslut, och en känsla av frihet och ett ökat självbestämmande 
(Nordgren & Fridlund, 2001).  
 
Kunskap och respekt framträder då patienterna beskriver erfarenhet av delaktighet i 
mötet med vården (Eldh, 2006). Kunskap beskriver patienterna som, att få kunskap 
och att dela kunskap med vårdpersonalen. Att personalen lyssnade till dem, och att 
personalen förklarade symtomen och dess innebörd för dem. Respekt beskrivs som 
att personalen betraktar patienten som en individ, inte en sjukdom och att lyssna till 
individens behov (Eldh, 2006). För att stödja patienten till aktiv delaktighet behöver 
patienten ha accepterat ansvaret för att delta i egenvården, adekvat information och 
konstant tillgång till vårdpersonal (Edwards, 2002).  
 
Patienterna beskriver sin upplevelse av delaktighet i olika former, förmågan att 
hantera, att känna sig självsäker och att uppleva kontroll över sin situation (Eldh et 
al., 2004). Delaktighet för patienterna är således inte detsamma som att vara delaktig 
i de medicinska besluten. Tillfällen finns då patienten trots förutsättningar för 
delaktighet valt att ej medverka vid beslut kring den egna vården (Joffe et al., 2003). 
Trots valet att inte medverka vid beslut rörande den egna vården anges patienterna ej 
vara missnöjda med vården de fått. Flera studier (Arora & McHorney, 2000; Joffe et 
al., 2003) visar på samma resultat att patienten väljer att delegera vissa beslut kring 
sin vård till sin vårdpersonal och beslutet till stor del är relaterat till graden av 
förtroende, tillit och kompetens till vårdpersonalen.  
 
Delaktighet är ett komplext fenomen utifrån den enskilda patientens egenskaper, 
upplevelser och beslut. Inre och yttre faktorer som påverkar denna föränderliga 
process behöver ytterligare studeras (Arora & McHorney, 2000; Joffe et al., 2003; 
Eldh et al., 2004; Florin, 2007). 
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Syfte 
 
Syfte var att beskriva patienters upplevelse av delaktighet i postoperativ vård efter 
elektiv tarmkirurgi. 
 

Metod 
 
Studien utgår från en fenomenologisk ansats då livsvärldsperspektivet eftersöks hos 
informanten. Designen har valts utifrån syftet med studien, att beskriva patienters 
upplevelse av delaktighet i postoperativ vården efter elektiv tarmkirurgi. Utifrån 
kvalitativa metoder söker forskaren efter förståelse och kunskap angående ett givet 
fenomen, i den här studien representerar fenomenet patienters upplevelse av 
begreppet delaktighet i postoperativvård på en kirurgisk vårdavdelning (Dahlberg 
Dahlberg & Nyström, 2008; Brinkmann & Kvale, 2009). 
 
Fenomenologi 
 
Filosofen Edmund Husserl grundade den moderna fenomenologin i början av 1900-
talet. Utifrån ett filosofiskt förhållningssätt ville han beskriva och förstå människors 
upplevelse av verkligheten hur den visar sig för dem. Husserl benämner det som 
visar sig för fenomen vilket är centralt inom fenomenologin.  
 
Metoden tillgänglighetsgör och beskriver viktiga funktioner och relationer av objekt 
eller händelser, som är närvarande i det medvetna hos människor och hur detta 
framstår hos den person som upplever fenomenet. Själva betydelsen av det upplevda 
fenomenet resulterar i en förståelse av de handlingsalternativ som en människa väljer 
att utföra i sin egen värld eller i relation till andra människor.  
 
Strävan är inte att förklara eller finna orsaker, utan är istället att beskriva/klargöra 
fenomenets egentliga mening/betydelse. Att beskriva/klargöra egenupplevda 
händelser kan leda till en konstruerad förändring, då det finns en uppenbar 
diskrepans mellan vad vi faktiskt upplever och vad vi tror att vi upplever. Oavsett 
utgångspunkt inom fenomenologin är det väsentligt att gå tillbaka till ursprunget till 
fenomenet (Husserl, 1995).  
Giorgi (1997) har anpassat Husserls filosofiska fenomenologi till att bli mer 
vetenskapligt användbar. 
 
Urval 
 
Studien genomfördes på en kirurgisk vårdavdelning på ett sjukhus i den sydöstra 
regionen av Sverige. Inklusionskriterier var patienter som varit inskrivna på en 
kirurgisk vårdavdelning för vuxna samt att de skulle kunna uttrycka sig i det svenska 
språket (Brinkmann & Kvale, 2009).  
 
Inklusionskriterier var, dessutom, att genomgå elektiv tarmkirurgi, oavsett anledning, 
och postoperativt vårdas minst fem dagar på en kirurgisk vårdavdelning. Genom 
ändamålsenligt urval uppkom spridning mellan könen och viss åldersspridning. 
Genom vårdplanerare som skickar kallelse till alla elektiva patienter sändes 
informationsbrev ut under tiden mars till maj år 2011, om studiens genomförande, till 
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de patienter som uppfyllde inklusionskriterierna. Genom ett informerande samtal, i 
samband med inskrivning på vårdavdelningen inför operationen, gavs möjlighet att 
bedöma patientens förmåga att uttrycka sig i svenska språket. Exklusionskriterium 
som studien krävde var att patienten kunde uttrycka sig verbalt om sin upplevelse.  
 
Informationsbrev angående studien skickades samtidigt med kallelsen för elektiv 
tarmkirurgi hem till personer som uppfyllde inklusionskriterierna och skulle opereras 
under våren år 2011. Utskick med information kring studien har skickats till tjugotre 
patienter som uppfyllt kriterierna, av dessa valde elva att ej medverka i studien 
medan tolv önskade delta. Patienten, som tackat ja till deltagande, ombads att ta med 
sig informationsbrev och informerat samtycke till inskrivningen på vårdavdelningen. 
Möjlighet till kompletterande muntlig information om studien fanns på 
vårdavdelningen 
 
Datainsamling 
 
Frågorna utarbetades med studiens syfte som utgångspunkt. Intentionen med första 
frågan var dels att klargöra delaktighetens innebörd för varje enskild patient i studien 
och dels genom en neutral fråga göra patienten mer bekväm i intervjusituationen och 
öppna upp för vidare frågor. Frågorna följde en tydlig kronologisk ordning, genom 
att börja med inskrivningen av patienten till utskrivningen, detta bidrog till att 
patienten lätt kunde följa med i intervjun och samtalet flöt otvunget.  
Underfrågor fanns med som ett stöd för att fördjupa intervjun och leda patienten 
vidare i samtalet.  
 
Två pilotintervjuer genomfördes, där intentionen var att finna frågor som stimulerade 
informanterna att ge utvecklande svar gällande beskrivning av fenomenet. De två 
patienterna som provintervjuades valdes av författarna utifrån ställda kriterier och 
ingår inte i resultatet, då intervjuguiden därefter korrigerades. Utifrån 
pilotintervjuerna omformulerades vissa frågor för att bättre fokusera på eftersökt 
fenomen, slutresultatet sammanställdes i en frågeguide. 
 

• Vad betyder delaktighet för Dig? 
 
• Vid Ditt inskrivningssamtal fick Du information om hur Du kan ta del av Din 

dagliga vård på vårdavdelningen efter Din operation 
 
• Kan Du beskriva hur Du tog del av din dagliga vård efter operationen på 

vårdavdelningen? 
 
• Hade Du önskat ta mer del av din dagliga vård? 
 
• Är det något mer du skulle vilja berätta angående detta? 

 
Genom intervjuer av patienter, som uppfyllt inklusionskriterierna, samlades 
upplevelsedata in och är den grund som krävs för att kunna genomföra en 
fenomenologisk analys. 
 
Patienter erhöll även skriftlig och muntlig information angående möjlighet att när de 
så önskade att avbryta sitt deltagande i studien och att all data behandlas 
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konfidentiellt. Vid vårdtidens slut kontaktades patienten, som tackat ja till deltagande 
i studien, innan hemgång från sjukhuset eller via telefonsamtal till hemmet och 
informerades på nytt om studien. Patienten valde plats och tid för intervjun, vilket i 
elva fall skedde i avskilt rum på sjukhuset och i ett fall i avskilt rum på en 
vårdcentral med en medhörande anhörig. Information om att informanten, 
närsomhelst, kunde avbryta medverkan i studien gavs även muntligt innan intervjun 
startade.  
 
Intervjuerna har genomförts enskilt av författarna, främst för att skapa en jämbördig 
situation med informanten. Intervjuerna tog ca 30-60 minuter och registrerades med 
hjälp av ljudupptagning, vilket gav intervjuaren möjlighet att koncentrera sig på 
informanten och intervjun (Kvale, 1997; Dalen, 2007; Brinkmann & Kvale 2009). 
Intervjumaterialet transkriberades ordagrant, där även pauser, hostningar och andra 
biljud noterades för att rätt känsla i informantens svar skulle framträda (Brinkmann 
& Kvale, 2009; Giorgi, 2009). 

 
Beskrivning av deltagande patienter 
 
De tolv patienter som ingick i studien vårdades mellan sju dygn och cirka fyra 
veckor. Könsfördelningen var jämt fördelad, sju kvinnor och fem män, åldern 
varierade mellan 30 till 77 år. Flertalet av patienterna, nio av tolv opererades utifrån 
en malignitets misstanke. 
 
Forskningsetiska överväganden 
 
I en kvalitativ intervjuundersökning ställs höga krav på konfidentialitet då informant 
och intervjuare möts personligen (Dalen, 2007). Vid ett personligt möte är det av stor 
vikt att respektera de fyra grundläggande principerna. Genom att följa 
Helsingforsdeklarationens etiska principer har hänsyn till autonomiprincipen tagits. 
De medverkande patienter informerats skriftligt och muntligt om att deras 
medverkan är frivillig och närhelst kan avbrytas utan förklaring från deras sida. Allt 
intervjumaterial och information om patienternas medverkan har hanterats 
konfidentiellt och kodats för att dölja identiteten hos den enskilda individen. 
Patienterna är informerade om detta och att enbart ansvariga för studien samt 
ansvarig handledare har tillgång till detta material.  
 
Utöver intervjutiden fanns även tid avsatt om intervjun väckt känslor, 
negativa/positiva, hos patienten som fanns behov att samtala om. På detta sätt har 
godhetsprincipen och principen att inte skada följts. Alla medverkande i studien har 
behandlats lika enligt rättviseprincipen (Vetenskapsrådet, 2003; World Medical 
Association, 2008; Brinkmann & Kvale, 2009). Då författarna till studien är 
sjuksköterskor till sin profession på en kirurgklinik har krav ställts att det inte ska ha 
funnits någon relation mellan författare eller de patienter som deltagit i studien. 
Tillstånd att genomföra studien har inhämtats hos klinikchef på aktuellt sjukhus där 
studien genomförts. 
 
 
 
 



 

11 
 

                                                                                                                          
  

Analys 
 
Analysen bestod av fyra steg, utifrån Giorgio (1985, 1997, 2009) fenomenologiska 
analysmetod, där allt transkriberat material först lästes igenom ett flertal gånger, i sin 
helhet, för att få en överblick över insamlat material. Vid oklarheter fanns även 
möjlighet att lyssna på inspelningen från intervjuerna på nytt. Då båda författarna 
genom sin erfarenhet som sjuksköterskor inom kirurgi har en förförståelse om valda 
fenomen. Denna förförståelse har författarna medvetenhetsgjort gentemot varandra 
under analysens process enligt den fenomenologiska analysmetoden för att inte låta 
den påverka analysen.  
 
I steg två utkristalliserades meningsbärande enheter ur materialet som kontrollerades 
utifrån studiens syfte. Under steg tre kontrollerades enheterna för vad de förmedlade 
om upplevelsen av fenomenet och delades upp i grupper med exklusiv information 
om fenomenet. I denna del av analysen tydliggjordes enheterna genom att anpassa 
språket till ett mer vetenskapligt språk, utan att ändra innebörden av patienternas 
upplevelse av fenomenet.  
 
Slutligen, i steg fyra, eftersöktes ett mer beständigt mönster i materialet. Det 
generella antas vara det som även andra människor som upplever samma fenomen 
som patienterna i studien kan tänkas uppleva om fenomenet. Slutligen framväxte en 
generell struktur som knöt ihop de olika delar som framkom ur analysen (Giorgi, 
1997, 2009). 
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Exempel på analys av materialet 
 
Tabell 1. Exempel på analys av intervjuer. 

 
 
 
 

Trovärdighet 
Genom att medverkande patienter hade en spridning inom ålder, bakgrund, kön och 
diagnos ges möjlighet för variation av upplevt fenomen. Variation av patienter var 
möjlig då tolv intervjuer genomfördes, exklusive två pilotintervjuer. Utöver tämligen 
stort intervjuunderlag med variation av medverkande patienter genomfördes 
intervjuerna med samma huvudfrågor och underfrågor för att öka studiens 
trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004).  
 
Ingen relation mellan författare och patienter fanns för att inte påverka utfallet. 
Författarna har läst allt transkriberat material och enskilt plockat ut meningsbärande 
enheter som sedan jämförts sinsemellan, och gemensamma enheter har kunnat 
urskiljas. Tillsammans kategoriserades materialet och sub-/teman utlästes gemensamt 
(Giorgi, 1997, 2009). En neutralitet till insamlad data har kunnat uppehållas genom 
att analysen genomfördes av båda författarna tillsammans och till hjälp fanns även en 
handledare. I resultatet visas ett flertal citat från medverkande patienter vilket stärker 
trovärdigheten (Kvale, 1997). 

Kondenserad 
mening              

Subtema Tema Generell 
struktur 

”Det hela går ju ut 

på kommunikation 

mellan 

sjukvårdspersonal 

och vårdtagare.” 

Medbestämmande 
Kommunikation 
Bemötande 
Förväntan 

Förutsättningar 
Förhållningssätt 

”Nej det kanske inte 

det varit fullt upp 

där” 

Information 
Förväntningar 
 

Förhållningssätt 
Förutsättningar 

”Om det är något 

jag vill veta så 

frågar jag ju” 

Medbestämmande 
Förmåga 
 

Förutsättningar 

”Jag tycker jag varit 

så delaktig som man 

kan vara” 

Förväntningar 
Förmåga 

Förutsättningar 

”Man kan resonera 

och kommunicera 

med all personal och 

får respons av alla 

genom hela 

vårdkedjan” 

Bemötande 
Stöd 
Kommunikation 

Förhållningssätt 

 
 
 
 
 
 
 
Interaktion 
Samverkan 
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Resultat 
 
Analysen resulterade i en generell struktur som fört ihop subteman och teman till en 
inbördes gemenskap av studerat fenomen, efter bearbetning av intervjumaterialet.  
 
Interaktion och samverkan mellan patient och vårdpersonal, är det som är väsentligt 
för delaktighet och bildar därmed den generella strukturen i studiens material. 
Genom den enskilda individen och kontexten denna befinner sig i under vårdtiden 
sker interaktion och samverkan. Förhållningssättet hos vårdpersonalen ligger till 
grund för de förutsättningar som patienten ges under vårdtiden.  
 
 
 
 

Subtema   Tema  Generell struktur 

 

Figur 1. Fenomenets subtema, tema och generella struktur.



 

14 
 

                                                                                                                          
  

 

Förhållningssätt  
 
Vårdpersonalens förhållningsätt, utifrån; kommunikation, information, bemötande, 
stöd och lyhördhet påverkar patienten under vårdtiden.  
 
Kommunikation 
 
För majoriteten av patienterna karakteriserades delaktighet under postoperativ vård 
av kommunikation. De beskriver att de vill ta del av det förväntade förloppet, vikten 
av att föra ett samtal och diskussion med vårdpersonalen. Att ha en dialog med 
vårdpersonalen beskrevs som väldigt betydelsefull. Det framkom även att trygghet 
var viktigt i kommunikationen mellan patienterna och vårdpersonalen. Trygghet 
beskrevs så som att våga ställa frågor, men också genom att de upplevde att 
vårdpersonalen var kunnig ökade patientens trygghet till att delta aktivt i samtalet 
med vårdpersonalen. 
 
Patienterna angav att ärlighet var av stor vikt vid informationen om operationen både 
före och efter kirurgin. Att preoperativt beskriva vad som sker under operation 
beskrevs som viktigt och att postoperativt berätta vad som hade gjorts under 
operation var även av stor vikt.  
 

”Att man får det svaret efter en operation vad man än har gjort. Att inget 

hemlighålls utan att man är ärlig” (Kvinna, 02) 
 
Information 
 
De tillfällen som erbjudits för information undervårdtiden beskrevs som antingen 
muntliga eller skriftliga. Den skriftliga informationen bestod av broschyrer till 
patienten eller skyltar på patientsalen. I de muntliga informationstillfällena beskriver 
patienterna att läkare och narkosläkare informerade om vad som skulle ske. 
Patienterna beskriver även att de träffat sjukgymnasten som har informerat eller 
praktiskt visat övningar. Någon patient nämner att sjuksköterskan har givit 
information om det förväntade perioperativa förloppet, men majoriteten av 
patienterna beskriver att informationen givits av läkaren och sjukgymnasten. 
 
Några patienter beskriver att de erhöll information genom dagliga kontakter, att de 
till exempel blev visade av vårdpersonalen hur de skulle praktiskt skulle göra för att 
underlätta uppstigning och förflyttning. Att närvarande vårdpersonal fanns tillhands 
och dagligen informerade beskrevs som viktig för patienternas delaktighet. Dock 
anger vissa patienter att de inte fått någon eller mycket knapp information kring 
delaktighet i den egna vården. Informationen bestod mest av vad som praktiskt skulle 
göras av vårdpersonalen, vilka de skulle träffa och vad som skulle göras under 
operation.  
 
Någon beskriver att de upplevde oro inför operationen, och att informationen som 
givits upplevdes av patienten som att fokus i samtalet beskrivit själva förloppet av 
operationen, och ej berört ämnet delaktighet. 
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En patient beskrev på ett avvikande sätt hur informationen upplevdes, 
”..kommer läkaren så och säger nu gör vi så å så man vet inte vad å man får inte 

reda på varför man gör så eller så utan dom har ju fått ett resultat på provtagningen 

och fattar sina beslut därefter och jag kan ju inte göra något åt det utan dom vet ju 

bäst” (Man, 04) 
 
Bemötande 
 
Öppenhet och ett tillåtande förhållningssätt av vårdpersonalen, var återkommande. 
Detta bemötande upplevdes som en trygghet och sågs som respekt för individen och 
dennes personliga förutsättningar. Patienterna beskriver vikten av att bli bemött som 
en jämlike och att de vill vara med att bestämma och påverka.  
 
Vid ett fåtal tillfällen har patienter upplevt sig misstrodda av, enskilda, ur 
vårdpersonalgruppen. Denna misstro handlade, främst, om vårdpersonals betvivlande 
av patientens upplevelse av smärta.  
 

”Dels så känner man sig misstrodd av sjuksköterskan över att man inte har så ont 

som man har och sen har man ju den där smärtan som gör sitt till liksom” (Kvinna, 
09) 
 
Många av patienterna har betonat betydelsen av humorn, som de upplevde mycket 
viktig i den dagliga kontakten med vårdpersonalen. Humorn har setts som ett sätt att 
mötas i en ”kompisrelation” mellan patienten och vårdpersonalen oberoende av 
patientens ibland svåra situation. Denna humor och glädje gjorde att patienterna 
kände att de kunde ha en öppen dialog med vårdpersonalen, då de upplevde att 
vårdpersonalen såg patienterna som individer. 
 
Stöd 
 
Klimatet på avdelningen har upplevts öppet och inbjudande för flertalet av 
patienterna. Uppmuntran och beröm, från vårdpersonalens sida, har patienterna 
upplevt positivt inför uppgifter som till en början känts oöverstigliga för patienterna. 
Vårdpersonalen ingav en trygghet hos patienterna och visade sitt stöd när patienterna 
behövde komma vidare.  
 

”...det kändes som att de visste hur de skulle ta det när det var dags att ta steget 

vidare så det tycker jag” (Kvinna, 07) 
  
Ingen patient har uppgivit att vårdpersonalen krävt att patienterna skall klara av sin 
egenvård, utan istället uppmuntrat till aktivitet utifrån patientens egna 
förutsättningar. Detta förhållningssätt hos vårdpersonalen gav patienterna 
upplevelsen av tillgänglighet och stöd från vårdpersonalen.  
 
Dock upplevdes en tidsbrist hos vårdpersonalen ur patienternas synvinkel. 
Tidsbristen innebar minskade möjligheter till samtal som flertalet patienter uttryckt 
önskemål om. Önskemål om vårdpersonal, med enbart uppgiften att samtala med 
patienten uppdagades i materialet. Främst var det patienter som opererats för 
malignitet som uttalade behovet av mer tid för samtal som stöd. 
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Det framkom även beskrivningar av betydelsen av att ha en anhörig hos sig under 
vårdtiden, någon upplevde detta som ett stöd. Andra beskriver att de inte orkade ta 
emot besök de första dagarna postoperativt då de var för trötta utan ville vara ifred. 
 
Lyhördhet 
 
Patienterna har upplevt att vårdpersonalen varit närvarande, tillgängliga och lyssnat 
in patienternas önskemål, och behov av att prata eller att bli lämnade ifred. Att 
vårdpersonalen berömde och på andra sätt uppmuntrade patienterna uppskattades. En 
patient beskrev det som att vårdpersonalen hade ett vakande öga över patienterna. 
 
Att viss vårdpersonal inte lyssnat på patienterna, främst gällande smärtproblematik, 
var det som varit mest negativt gällande patienternas upplevelse av vårdpersonalens 
lyhördhet/närvaro.  
 

”…jag ville ha mina värktabletter eftersom jag hade jätteont - ja jag kan ge dig en 

sömntablett (sa sjuksköterskan; författarens kommentar) vaa sa jag jag bad om mina 

värktabletter ja jätteotrevlig var hon då…” (Kvinna, 02) 
 
Bristen på tid och en känsla av att personalen var på väg någon annanstans, har 
framförts av vissa patienter. Men detta upplevdes inte enbart negativt utan 
patienterna kände en trygghet i vetskapen om att vårdpersonalen skulle komma och 
att de hjälpte andra patienter.  
 
 
Förutsättningar 
 
Patientrelaterade förutsättningar så som medbestämmande, förväntningar och den 
egna förmågan påverkar delaktigheten i egenvården på vårdavdelningen. 
 
Medbestämmande 
 
Flertalet av patienterna angav att de var så delaktiga de önskade att vara i vården och 
uppvisade ett stort självförtroende av att vara självbestämmande i sin egenvård. 
Patienterna känner att det är upp till dem själva att sköta den basala vården, 
exempelvis den egna hygienen, att klä på sig och att mobilisera sig men också att 
meddela vårdpersonalen angående sina behov. Att sköta sig själv, utifrån personliga 
förutsättningar, gällande vardagliga sysslor upplevdes positivt. 
 
Patienterna delade upp sitt själv-/medbestämmande utifrån basal vård och 
medicinska beslut. Många av patienterna uttryckte ett ökat självbestämmande 
gällande basal vård, då de ofta själva uträttade denna, dock framträdde en betydligt 
svagare delaktighet gällande de medicinska besluten. 
 

”men så e de ju så att kommer man in å e dålig så kan jag ju inte fråga mig själv om 

vi ska operera eller ska vi mediciner… utan det e ju läkarnas sak å sen får ju jag lita 

på att dom väljer rätt…” (Man, 03) 
 
Vårdpersonal som frågat patienterna om deras behov och sedan utifrån patientens 
svar utfört åtgärder uppskattades av patienterna. Denna återkoppling av 
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vårdpersonalen, gällande exempelvis smärta hos patienten, beskrevs mycket positivt 
och patienterna har upplevt en trygghet i att vårdpersonalen tagit dem på allvar. 
  
Förväntningar 
 
Förväntningar på sjukvården och patienternas tidigare erfarenheter påverkade 
upplevelsen av delaktighet. Många av patienterna har tidigare varit inlagda och har 
många gånger varit i kontakt med sjukvården. Några beskriver att de vet hur de 
postoperativt ska sköta sig, vad de behöver för hjälpmedel och att de har varit med 
om förloppet tidigare. 
 

”jag gick ju upp på eget bevåg ja jag har ju varit med om det förut så jag vet vad det 

handlar om...” (Man, 11) 
 
Patienterna beskriver sina förväntningar på sjukvården, skillnader i hur 
informationen framförs och hur de anhöriga bemöts. Förväntningarna på sjukvården 
beskrivs av några av patienterna att de blev nära omhändertagna och att de förväntar 
sig omhändertagande och att vårdpersonalen är kunnig.  
 
Någon patient beskriver sina förväntningar på sjukvården som negativa utifrån vad 
som skrivs i massmedia. Patienten kan efter vårdtillfället omvärdera sjukvården och 
beskriver sin upplevelse som positiva gällande delaktighet, och uppger ett snabbare 
tillfrisknande genom personalens stöd och sin egen del i vården. 
 
En annan beskriver en mer negativ bild av sitt vårdtillfälle där förväntningarna på 
vårdpersonalen inte motsvarat uppsatta förväntningar. 
 

”..man tror att de är specialdesignade för att jobba med andra människor men det 

får man ju lära sig att det inte är…” (Kvinna, 09)  
 

Beskrivningar framkom kring ökad öppenhet från vårdpersonal idag jämfört med hur 
sjukvården tidigare fungerat. Bemötandet från vårdpersonalen beskrevs utifrån 
patienternas förväntningar gällande skillnaderna i hur de blivit bemötta inom vården 
tidigare. Några patienter beskriver att de anser att sjukvården förändrats och att 
patienterna nu förväntas att ta mer ansvar själva för sin vård, att sköta sin hygien och 
att ta på sig kläder, att utföra uppgifter som de annars gör dagligen då de är friska.  
 
Förmåga 
 
Vid beskrivningen av hur patienterna deltagit i sin egenvård visade sig vissa tydliga 
förutsättningar eller begränsningar som beskrevs som fysisk aktivitet, nutrition, och 
den egna förmågan. Majoriteten av patienterna beskriver att de kom igång med fysisk 
aktivitet så snart styrkan fanns, de visste att det var viktigt att postoperativt komma 
igång med mobilisering. Det som hindrade dem var trötthet och illamående. 
Tröttheten beskrivs som den väsentligaste faktorn, det första dygnet efter operationen 
upplevde många att de inte hade någon styrka till aktivitet.  
 
Aktivt deltagande i den egna vården beskrivs av patienterna utifrån deras 
förutsättningar och egen förmåga eller vilja. Majoriteten av patienterna anger att det 
var de själva som bestämde, och att vårdpersonalen fanns som ett stöd, vilket 
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patienterna beskriver som pushning och trygghet. En del av patienterna beskriver 
utifrån egen kunskap hur de deltog i egenvården, och hur den egna kunskapen eller 
förmågan påverkade deras välbefinnande. 
 
”..ja jag kände nog att det hängde på mig det kände jag hela tiden å det visste jag ju 

från början det e jag som en sån person så att jag vet att bara jag kan förändra till 

mig själv jag kände nog att jag fick det stödet som jag ville att jag var så delaktig 

som jag själv önskade eller ville…”(Kvinna, 01) 
 
Gällande fysisk aktivitet beskriver många betydelsen av att hjälpmedlen på 
avdelningen fungerade. Hjälpmedlen fanns som stöd i den egna vården då 
patienterna skulle sköta sin hygien, eller då de skulle ut och gå. Många upplevde att 
hjälpmedlen var en trygghet, då de till exempel skulle förflytta sig. 
 
Någon patient angav att miljön var viktig som stimulans till aktivitet, att det fanns 
träningsredskap, och att hygienartiklar och annat fanns tillgängligt på patientsalarna 
stimulerade också till att de kunde sköta sin egen vård. Det framkom även åsikter 
angående patientsalarna, att behöva dela rum med andra upplevdes till största delen 
som något negativt. Att höra andras sjukdomshistoria vid rond eller att patienterna 
skilde sig markant i ålder från varandra upplevdes som besvärande. 
 
Patienterna angav även nutritionens betydelse i egenvården. Det var viktigt att dricka 
mycket och kosten var viktigt. Vissa av patienterna var även delaktiga i att registrera 
det egna kostintaget. Några beskriver att de upplevde vårdpersonalens lyhördhet 
stimulerade delaktigheten gällande kosten. Vårdpersonalen uppvisade lyhördhet för 
patientens förmåga, exempelvis om patienten var för trött för att äta i matsalen, 
visades hänsyn för detta.  
 
Patienterna beskriver också att vårdpersonalen hade kunskap om när de kunde ge 
patienten stöd för att till exempel gå ut i matsalen och äta. Att äta tillsammans med 
andra och att komma till en matsal beskriver några som en betydelsefull händelse, att 
ha förmågan att ta sig till matsal och vikten av att träffa andra människor. 
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Diskussion 
 
Interaktion och samverkan mellan patient och vårdpersonal är avgörande för 
delaktighet och kan ses som den generella struktur som framkommit ur studien. 
 
Merparten av patienterna angav att delaktighet för dem innebar kommunikation med 
vårdpersonalen, att bli bemötta med ärlighet och medmänsklighet. Patienterna 
upplevde sig delaktiga i sin postoperativa vård. De hade en insikt i vad som 
förväntades av dem själva. Många hade tidigare varit i kontakt med sjukvården och 
visste vilka förväntningar de hade på vårdpersonalen. Hinder för delaktighet som 
beskrevs var bristande egenförmåga så som trötthet, eller brister i interaktionen med 
vårdpersonalen till exempel att patienterna ej kände sig betrodda, oftast gällande den 
egna smärtupplevelsen. Trötthet, sjukdom eller vårdpersonalens bristande sätt att 
stödja eller informera patienten har tidigare beskrivits som hinder för delaktighet 
(Timonen & Sihvonen, 2000; Larsson, 2008). 
 
Enstaka patienter uttrycker i resultatet deras upplevelse av smärta och hur beroende 
de är av att vårdpersonalen tar denna upplevelse på allvar. I de fall vårdpersonalen 
misstror patienterna ledde det till patientens förmåga till egenvård och delaktighet 
begränsades. 
 
Stimulans till delaktighet beskrevs av patienterna karakteriseras av vårdpersonalens 
bemötande. Patienterna upplevde att vårdpersonalen var positiv, lyhörd och 
närvarande vilket gav patienten en trygghet i att utföra egenvård. Andra studier 
(Nordgren & Fridlund, 2001; Moene et al., 2006; Larsson, 2008; Jangland et al., 
2010) tyder på liknande resultat angående vårdpersonalens sätt att interagera med 
patienten. För att interagera med patienten kunde resultatet av analysen påvisa vissa 
egenskaper hos vårdpersonalen, dessa beskrevs av patienterna som bemötande med 
lyhördhet och medmänsklighet, men framför allt med glädje och humor för att kunna 
skapa en nära relation som medför trygghet i att utföra egenvård.  
 
Nästan alla patienterna beskrev upplevelsen av att bli bemötta med glädje och humor. 
Humorns betydelse i denna studie var inte ett förväntat resultat i patientens 
upplevelse av delaktighet, men är ett mycket relevant resultat då det hade stor 
betydelse för flertalet medverkande patienter. Patienterna uppskattade att personalen 
kunde skoja och att de mötte patienten som en medmänniska, en relation uppstod 
genom humorn. Andra studier (Åstedt- Kurki, Isola, Tammentie & Kervinen., 2001; 
McCreaddie & Wiggins, 2007) har påvisat humorns positiva betydelse för patienten 
för att hantera sin situation, en copingstrategi. Men humorn är även ett sätt för 
patienten och sjuksköterskan att lätta upp klimatet och därmed kunna skapa en nära 
relation (Åstedt- Kurki et al., 2001). Denna glädje och humor patienterna berättade 
om har enbart beskrivits positivt och påvisar lyhördhet hos vårdpersonalen. Att de 
vet när det är går bra att använda humor och på vilket sätt, är ytterst viktigt så att det 
inte sker vid fel tidpunkt eller på fel nivå (Åstedt-Kurki et al., 2001). 
 
Studiens resultat visar att alla patienter var så delaktiga de önskade att vara och 
uppvisade ett stort självförtroende i att vara självbestämmande i sin egenvård. 
Däremot visade resultatet på bristande information preoperativt från sjuksköterskan 
till patienterna, angående delaktighet. Patienten beskriver den information som de 
fått preoperativt endast givits av läkare och sjukgymnast. Läkaren har beskrivit vad 
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som sker under operationen och sjukgymnasten har perioperativt visat med 
andningsgymnastik och mobilisering. Sjuksköterskan är till största delen osynlig för 
patienten gällande preoperativ information kring delaktighet. Liknande resultat har 
visat sig i andra studier (Moene et al., 2006; Jonsson et al., 2011) där kolorektala 
patienter endast har vaga uppfattningar kring sjuksköterskans roll.  
 
Sjuksköterskan bör tydliggöra sin roll inom den perioperativa vården för patienterna. 
Ett sätt att göra detta, samt utveckla patienternas delaktighet i den perioperativa 
vården, kan vara att en specialist-/kontaktsjuksköterska följer patienten genom hela 
vårdförloppet. Med en tydlig inskrivningsmottagning och uppföljande patientkontakt 
efter utskrivning, tydliggörs sjuksköterskans funktion och patienten erhåller tydlig 
information om sin vård och sin delaktighet. Kontinuitet av vårdande personal och 
behovet av individanpassad information angående den egna vården har påvisat sig ha 
stor betydelse för patientens upplevelse av delaktighet i andra studier (Moene et al., 
2006; Larsson, 2008; Jangland et al., 2010). 
 
Några patienter tar upp vårdpersonalens prioritering av insatser, där tid nämns, 
främst i negativ bemärkelse då det är brist på tid som oftast angivits. Patienterna 
upplevde att vårdpersonalen gjorde sitt bästa utifrån patienternas behov men att det 
främst gäller punktinsatser, sådant som kan ta tid exempelvis samtal har ibland 
upplevts stressande av patienterna. Patienterna beskriver att vårdpersonalen medvetet 
undviker situationer som kan utveckla sig till längre samtal. Även andra studier har 
visat på liknande upplevelse, att sjuksköterskan är uppgiftsorienterad eller har 
tidsbrist (Timonen & Sihvonen, 2000; Jangland et al., 2010; Jonsson et al., 2011). 
 
Behovet av samtal, eller känslan av oro och rädsla för framtiden uttrycktes hos 
flertalet av patienterna, men främst hos de patienter som opererats för 
malignitetsmisstanke vilket även tidigare studier påvisat för colorektala patienter 
(Moene et al., 2006; Jonsson et al., 2011). Detta behov som patienterna uttrycker är 
inte okänt eller oväntat, och bör leda till en klar prioritering av omvårdnadsbehovet 
av sjuksköterskan.  
 

Metoddiskussion 
 
Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av delaktighet i postoperativ vård 
efter elektiv tarmkirurgi. Patientens perspektiv på valda fenomen var det intressanta i 
studien. Att utforska en annan persons upplevelse innebär att egen förförståelse om 
fenomenet inte skall påverka resultatet, därmed uteslöts fenomenografi som 
analysmetod då förförståelse om valt fenomen då krävs. Med en fenomenologisk 
analysmetod skulle enbart patientens upplevelse vara av vikt, och därmed passa 
studiens syfte.  
 
En vedertagen metod inom omvårdnadsforskning, där människors upplevelse av 
fenomen eftersöks är Giorgis fenomenologiska analysmetod. Förförståelsen om valda 
fenomen måste här åsidosättas, hos forskaren, så att patientens upplevelser om valt 
fenomen träder fram. Mot bakgrund av detta valde författarna att använda denna 
analysmetod i sin studie (Giorgi, 1997, 2009) då önskan var att klargöra det som 
framträder, utifrån den som upplever det specifika i det eftersökta.  
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För att kunna ta del av, och beskriva, en patients livsvärld och deras upplevelse av 
valda fenomen är intervjuer lämplig som undersökningsmetod (Brinkmann & Kvale, 
2009). De medverkande tolv patienterna valdes ut genom de inklusionskriterier som 
satts för urvalet i studien. Detta innebar spridning i patienternas demografiska 
förhållanden. Antalet informanter behöver inte vara stor för att ge ett trovärdigt 
resultat (Giorgi, 2009). Då kontakten mellan patient och författare var begränsad 
ökar resultatets trovärdighet. Intervjun skedde enskilt mellan författare och patient, 
dock vid ett tillfälle fanns en anhörig till patienten som medlyssnare då patienten 
önskade detta. Att genomföra intervjuer enskilt är ett förfaringssätt som Brinkmann 
och Kvale (2009) förespråkar då patienten inte hamnar i underläge. Vetskapen om att 
författarnas profession som sjuksköterskor kan leda till att patientens svar i intervjun 
präglats av en förutfattad mening av vad de skulle beskriva.  
 
Författarna har genom sin profession stor erfarenhet av denna patientkategori och 
besitter därigenom en förförståelse. Då analysmetoden kräver att denna förförståelse 
åsidosätts försökte författarna göra detta i den mån det var möjligt. Meningsbärande 
enheter urskildes enskilt, för att kontrollera att dessa skulle kunna utläsas oavsett 
vem av studiens författare som analyserade. Genom att jämföra dessa enheter, 
sinsemellan, visades stor samstämmighet mellan båda författarna vilket ökar 
resultatets trovärdighet och kan ses som en styrka i studien. Utöver denna del av 
analysen genomfördes all annan analys tillsammans för att på så sätt ge författarna 
möjlighet att stödja varandra att se objektivt på materialet och åsidosätta 
förförståelsen. 
 
Genom att använda en frågeguide där frågorna medvetet syftade till att följa 
patientens vårdtid kronologiskt samt en inledningsfråga som öppnade upp 
beskrivning/definition av det valda fenomenet, underlättades intervjun för patient och 
författare. Att författarna hade begränsad erfarenhet av att intervjua, har gjort att de 
först i efterhand uppmärksammat svar som möjligtvis kunnat utvecklats vidare, detta 
kan vara en begränsning/svaghet i studien. I efterhand har vissa frågor upplevts som 
slutna men genom följdfrågor har svaren kunnat utvecklas vidare av patienten. Precis 
som Kvale (1997) anser kunde det utläsas, i materialet, att intervjutekniken förfinats 
allt eftersom antalet intervjuer tilltog och material att reflektera kring ökade. Under 
intervjun användes ljudupptagning, det kan av vissa patienter upplevas besvärande 
och begränsa svaren. Genom att författarna inledde intervjun med att samtala allmänt 
med patienterna och förklara intervjuns upplägg upplevde författarna att 
medverkande patienter slappnade av och ljudupptagningen inte blev något som 
patienterna märkte av och därmed inte påverkat studien negativt.  
 
Genom att förförståelse skulle åsidosättas underlättades studien med två författare, då 
båda kunde se till att endast hänsyn till det faktiska innehållet i data förekom under 
analysen. Allt material skrevs ut och kategoriserades för att få en överblick över 
helheten. Enheter kontrollerades utifrån syftet med studien och subteman framträdde 
och delades upp i teman utifrån inbördes betydelse. De teman som framkom 
kontrollerades utifrån helheten och ur dessa teman framträdde en generell struktur. 
Denna kontrollerades mot helheten och kan anses vara beständiga utifrån författarnas 
mening. Giorgios (1997, 2009) analysmetod kräver att inget av studiens material får 
bortses från och genom att hela tiden återgå till helheten med funna fynd har studiens 
författare följt analysmetoden och därmed uppnått god validitet.  
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Konklusion 
 
Utifrån vårdpersonalens förhållningssätt och patientens förutsättningar, skapas 
interaktion och samverkan mellan vårdpersonal och patienten som studien visat vara 
nödvändig för patienternas delaktighet.  
 
Förhållningssätt gentemot patienten som beskrevs som stimulans till delaktighet, var 
ärlig och individanpassad information, bemötande som karakteriseras av humor, 
öppenhet och medmänsklighet. Att vårdpersonalen förmedlade kunskap i sitt stöd till 
patienten, och genom lyhördhet kunde bemöta behoven upplevdes som stimulans till 
delaktighet.  
 
Patientrelaterade förutsättningar för delaktighet angavs vara grad av självförtroende 
för att utföra egenvård, förväntningar på sjukvården och på den egna förmågan. De 
hinder som upplevts är då vårdpersonalens förhållningssätt brister, genom bristande 
information, paternalistiskt bemötande eller uppgiftsorienterad vårdpersonal. 
Patienterna beskriver de egna förutsättningarna som kan leda till bristande 
delaktighet, vilket är den postoperativa tröttheten som är den främsta faktorn. Att 
patienten blir sedd som individ, med behov och önskningar, är återkommande i 
studien. Att själv få välja omfattning av delaktighet och att vårdpersonalen visar 
hänsyn till individens vilja är av största vikt hos patienterna.  
 
Brister som beskrivits, är patienternas upplevelse avsaknad av preoperativ 
information av sjuksköterskan gällande delaktighet. Detta kan förebyggas genom en 
tydlig inskrivningsmottagning där patienten möter en specialistsjuksköterska som ger 
patienten individuell information angående hela vårdprocessen och patientens 
delaktighet i detta. 
 
Alla medverkande patienter i studien angav att de var delaktiga, utifrån deras egna 
förutsättningar, och det är vårdpersonalen som genom kunskap och erfarenhet ska ta 
vara på individens förutsättningar och genom sitt förhållningssätt och yttre 
förutsättningar ge utrymme åt viljan till delaktighet.
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