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Sammanfattning 

Syftet med studien var att beskriva perifert kärlsjuka patienters erfarenheter av 

vårdkvalitet i samband med dagkirurgisk vård och identifiera om dagkirurgisk 

behandling motsvarade patienters förväntningar. Detta mättes med hjälp av 

frågeformuläret Kvalitet Ur Patientens Perspektiv (KUPP). Designen var en 

beskrivande empirisk studie med kvantitativ ansats. Patienterna valdes konsekutivt 

och bestod av 47 respondenter (22 män och 25 kvinnor). Samtliga patienter vårdades 

elektivt där intentionen varit dagsjukvård. Resultatet visade att patienterna generellt 

varit nöjda med vårdkvaliteten. Balans eller övergod kvalitet skattades på frågor 

inom dimensionen fysiskt – tekniska förutsättningar och inom dimensionen 

kontextspecifik där påståenden om dagsjukvård besvarats. Vårdkvaliteten bedömdes 

även hög vad gäller medicinsk vård och väntetid, läkarens och 

sjuksköterskans/undersköterskans engagemang och visad respekt och att patienterna 

fått tillräcklig information om själva ingreppet före behandlingen. Brister 

identifierades vad gäller patienternas erfarenheter gällande information om resultatet 

efter behandling.  På frågor som berörde läkares och sjuksköterskors/ 

undersköterskors empatiska kvaliteter bedömdes vårdkvaliteten vara hög men på 

andra frågor inom dimensionen identitetsorienterat förhållningsätt bedömdes 

vårdkvaliteten bristande.  Detta gällde frågor som berörde information om ansvarig 

person, delaktighet och information/undervisning i egenvård .  

 

Slutsatsen blev att patienterna generellt var nöjda med vårdkvaliteten men att det 

fanns frågor där kvalitetsförbättrande åtgärder bör ges prioritet.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Dagvård, Kärlröntgen, Patienttillfredställelse, Poliklinsk vård och 

Vårdkvalitet.  
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Abstract 

The aim of this study was to describe peripheral vascular patients' experiences of 

quality of care in connection with ambulatory care, and to identify if ambulatory 

treatment responded to patients' expectations. The study had a descriptive empirical  

design with a quantitative approach. Data was collected with the questionnaire 

Quality from the Patient's Perspectives (QPP). The 47 patients (22 men and 25  

women) in this study where all chosen consecutively. All patients were tended to 

electively with the intention of ambulatory treatment. The result showed that the 

patients generally were satisfied with the quality of care. Patients estimated the 

quality of care high in the dimension Physical – Technical as well as in the 

dimension Context Specific where statements about ambulatory care were rated. The 

quality of care also got high ratings regarding medical care and waiting time. High 

ratings were also given to the commitment and esteem shown by doctors/nurses as 

well as to the sufficient information given to patients before treatment. The lowest 

ratings were given to post-treatment information. Regarding questions about the 

empathic qualities of doctors/nurses, the patient’s ratings were high. However, 

ratings fell when it came to other questions within the dimension Identity-Oriented 

Attitudes and questions regarding responsible parties as well as patient participation 

and information/education about self-care.  

The conclusion was that the patients were generally satisfied with the quality of care 

but that there were areas where quality-improving measures should be given priority.  

 
 

 

 

Key words: Ambulatory care, Angiography, Daycare, Quality of health care and 

Patient satisfaction. 
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Inledning 
Det finns många olika anledningar till att mäta vårdkvalitet. En anledning kan vara 

sjukvårdens samhälleliga ansvar mot vårdtagarna men också mot dess huvudmän, då 

sjukvården utgör en stor del av samhällets ekonomiska utgifter. Vad beträffar 

vårdtagarna har de rätt att få inblick i vårdens struktur gällande kvalitet, utveckling 

och vilka brister som finns. I dag utförs fler och mer avancerad dagkirurgisk 

verksamhet, dels är detta relaterat till framsteg inom anestesi och olika kirurgiska 

ingrepp, men författaren till denna studie anser att det även kan bero på de minskade 

vårdplatserna. Socialstyrelsen beskriver i en publikation från 2010 att Sverige har ett 

förhållandevis litet antal vårdplatser sett per invånare (Socialstyrelsen 2010). I en 

debattartikel från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL 2011) diskuteras att den 

medicinteknologiska utvecklingen, där Sverige ligger långt fram, möjliggör en 

övergång till kortare vårdtider och till vård utanför sjukhus. 

 

Det blir allt vanligare med dagkirurgisk operation av perifer kärlsjukdom. Med det 

menas att patienten kommer till avdelningen, alternativt dagvårdsenhet på morgonen 

där inskrivning och förberedelse sker. Efter operationen och några timmars sängläge 

blir patienten utskriven, och återvänder till hemmet. Dagkirurgins mål är att erbjuda 

en effektiv form av kirurgi med högkvalitativ omvårdnad, både pre, per och 

postoperativt. Bergström, Carlsson och Jonsson (2000) menar att för att förverkliga 

detta mål måste sjuksköterskan ha god uppfattning om vad som menas med kvalitativ 

omvårdnad.  Genom interaktion med patienten, där interaktionenen skapar tilltro, 

säkerhet och ”well being” hos både patient och sjuksköterska kan god omvårdnad 

erbjudas.   

 

Flera författare har identifierat och belyst ämnen som berör dagkirurgi och dess 

komplexitet (Criado, Abduhl-Khoudoud, Twena, Clark & Pattern 1998; Butterfield 

et al. 2000; Macdonald, Thomas, Cleveland & Gaines 2002; Gilmartin & Wright 

2007; Taylor et al. 2008). Fram till 2006 fanns ingen systematisk genomgång av vad 

litteraturen har att säga om patientens uppfattning av dagkirurgi. För första gången 

beskrivs detta fenomen i Rhodes, Miles, och Pearson (2006) studie där syftet var att 

undersöka hur omvårdnadsåtgärder och omvårdnad uppfattades av patienten samt hur 

och om detta bidrog till tillfredställelse med den vård de erbjudits. Flera faktorer 

visade sig påverka patientens bedömning av vårdkvalitet, så som patientens 

förväntningar av vården, tidigare erfarenheter, sjukhusmiljö, kommunikation, 

information och känsla av delaktighet. Även om det är ett obestridligt faktum att 

sjuksköterskans omvårdnad är viktig för patienttillfredsställelsen, är det en intressant 

fråga hur den kan förbättras. Då det är patientens subjektiva uppfattning, dvs. hur 

betydelsefull vårdhandlingen anses vara, som är det viktiga, bör fokuseringen i 

omvårdnaden ligga på faktorer som påverkar patienttillfredsställelsen.  

 

Enligt litteraturen har det framkommit att vården inte enbart kan värderas som mer 

eller mindre klinisk och ekonomiskt effektiv, utan även utifrån samhällets och 

befolkningens uppfattningar (Wilde, Larsson, Larsson & Starrin, 1998). På senare tid 

har fokus på patienttillfredsställelse ökat på grund av ett större intresse att se 

sjukvården ur patientens synvinkel (Johansson, Oléni & Fridlund, 2002). Uppfyller 

dagkirurgisk vård patientens förväntningar? 
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Av Svenska kärlregistret - Swedvasc´s årsberättelse framkommer att på det 

mellansvenska sjukhus där denna studie genomförts, görs uteslutande elektiva 

dagkirurgiska angiografier (Swedvasc, 2010). Det finns idag flertalet studier som 

belyser kärlpatienten och dess uppfattning av ”quality of life” utifrån en 

hälsorelaterad livskvalitet (Wann-Hansson, Hallberg, Klevsgård & Andersson, 

2005a; Johnstone, 2004; och Klevsgård,  Hallberg, Risberg & Thomsen, 2000). Få 

beskriver denna patientgrupps erfarenheter av vårdkvalitet i samband med 

dagkirurgisk operation (Huang, et al. 2008). Vid dagkirurgi har sjuksköterskan kort 

tid på sig att skapa en trygg och tillitsfull kontakt med patienten och hon bör därför 

ha en uppfattning om vilka faktorer som påverkar patientens erfarenheter av 

vårdkvalitet samt vilka förväntningar patienten har på vården. Det känns värdefullt 

att beskriva vårdkvalitet ur ett patientperspektiv, då det blir allt vanligare med 

dagkirurgiska kärloperationer på det sjukhus där denna studie genomförts. 

Problemformulering 

Många studier belyser den perifert kärlsjuka patienten och deras syn på 

hälsorelaterad livskvalitet (Wann-Hansson, Hallberg, Risberg, Lundell & Klevsgård, 

2005b; Klevsgård et al. 2000). Få studier tar upp denna patientgrupps erfarenheter av 

vårdkvalitet i samband med dagkirurgisk behandling. Det är av allra största betydelse 

att mäta vårdkvalitet utifrån ett patientperspektiv, då detta mått ger vägledning i vilka 

förbättringsåtgärder verksamheterna samt personal bör arbeta vidare med. Inga 

tidigare studier har genomförts i Sverige där denna patientgrupp varit i fokus och 

endast ett fåtal utländska studier har identifierats.  

Syfte och Frågeställningar 

Syftet med studien var att beskriva patienters erfarenheter av vårdkvalitet i samband 

med dagkirurgisk behandling av perifer kärlsjukdom och identifiera om dagkirurgisk 

vård motsvarade patienternas förväntningar. 

- Hur uppfattas vården av patienter som genomgått dagkirurgisk behandling av 

perifer kärlsjukdom?  

- Erbjuder dagkirurgisk behandling vårdkvalitet utifrån ett patient perspektiv?  

 

Bakgrund 

Perifer kärlsjukdom i benen 

Arterioskleros – åderförkalkning är en av våra stora folksjukdomar. Ofta har 

patienterna symtom från flera olika kärl i kroppen samtidigt eller så är risken mycket 

hög att de senare i livet utvecklar symtom. Bergqvist och Karacagil (1998) beskriver 

att arterioskleros är den vanligaste anledningen till kärlkirurgiska interventioner i 

västvärlden. Vidare beskriver de att med en ökad åldrad befolkning kommer 

behandlingsbehovet att successivt öka under de närmaste 20-30 åren. Graden av 

utveckling skiljer sig åt mellan olika familjer och vilket levnadssätt man har. Flera 

kända faktorer som kolesterolupptag i kärlväggen, hereditet, livsstil och ålder bidrar 

till utvecklingen av arterioskleros (Wann-Hansson, Gottsäter  & Lindblad, 2011).  

Bergqvist & Karacagil (1998) menar att åldern är den största opåverkbara riskfaktorn 

till att utveckla arterioskleros medan rökning är den största påverkbara faktorn.  
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Perifer kärlsjukdom orsakas i de allra flesta fall av en generell arterioskleros som 

idag inte kan botas. Behandlingen som erbjuds har två mål;  

- Lindra symtom, förbättra den funktionella förmågan och livskvaliteten genom 

åtgärder som medicinsk behandling, kärlkirurgiska och endovaskulära 

behandlingar samt  

- förebygga progression av arteriosklerosen och minska risken för ischemisk 

hjärtsjukdom, förhindra progression av den perifera kärlsjukdomen och 

amputation (Wann-Hansson et al. 2011).  

Ischemi vid arterioskleros beror på kärlförträngning som leder till nedsatt 

blodtillförsel och syrebrist i vävnaderna. Den försämrade blodcirkulationen kan vara 

kronisk , som vid Claudicatio intermittens- fönstertittarsjuka, Kritisk ischemi, med 

smärtor i vila, sår eller kallbrand eller akut, som vid blodpropp i form av embolism 

eller lokal trombos. Symtom till följd av nedsatt cirkulation i nedre extremiteter kan 

variera från smärta efter långa promenader till direkt extremitetshotande 

kärlförträngning med tecken på akut ischemi (Bergqvist & Karacagil,1998). Exakt 

vad som orsakar smärtan är idag okänt. Studier har visat att syrebristen-hypoxin leder 

till en anaerob metabolism i muskulaturen varvid laktat bildas. Detta laktat kan vara 

orsak till smärtan (Kemp, Hands, Ramaswami, Taylor, Nicolaides & Amato, 1995; 

Immke & McCleskey, 2001).  

Den perifert kärlsjuka patienten 

Det är idag välkänt att patienter med kärlsjukdom i benen har en rad problem som 

kan påverka deras hälsorelaterade livskvalitet och förmåga att klara dagligt liv. 

I Wann-Hansson et al. (2005a) studie visar resultatet att dessa patienter upplever att 

de begränsas av smärtproblematik, vilket leder till att de upplever sig isolerade i 

hemmet. Många uppger att de känner sig utmattade relaterat till dålig sömn, vilket i 

sin tur emotionellt påverkar dem. Något som framträder tydligt är också att dessa 

patienter upplever att de i mycket hög utsträckning blir beroende av andra. Familj, 

anhöriga och vänner blir viktiga för att klara sig genom vardagen. Wann-Hansson et 

al. (2005a) beskriver att incidensen och prevalensen att drabbas av perifer 

kärlsjukdom ökar med åldern. Detta innebär att patienter som kräver behandling ofta 

är äldre och har annan sjuklighet i grunden, vilket kan komplicera omhändertagandet.   

Patientens omvårdnads och informationsbehov 

I en studie av Wann-Hansson et al. (2005a) framkommer att patienter med perifer 

kärl sjukdom upplevde att det ständigt strävade efter symtomlindring i form av 

smärtkontroll samt att få kontroll på det dagliga livet. Många av patienterna kände 

sig ofrivilligt isolerade, socialt begränsade och upplevde en förlorad självständighet. 

Att acceptera sjukdomen och lära sig leva med den blev för många ett aktivt 

medvetet val. Omvårdnaden vid perifer kärlsjukdom syftar till att hjälpa och stödja 

patienten i att genomföra handlingar i det dagliga livet utifrån ett helhetsperspektiv. 

För sjuksköterskan innebär det att utifrån en noggrann anamnes och tillsammans med 

patienten upprätta en vårdplan som inkluderar såväl identifiering av allmänna och 

specifika omvårdnadsbehov samt information och undervisningsbehov (Wann-

Hansson et al. 2011). Studier har visat att pre och postoperativ information och 

undervisning är en viktig aspekt i omvårdnaden. Tse och Kwok-wie So (2008) kan 

visa på flera positiva effekter som preoperativ information och undervisning bidrar 

till, som t.ex. mindre oro, snabbare återhämtning, mindre komplikationer och 
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analgetika behov samt ökad patienttillfredställelse och följsamhet till 

behandlingsmetod.  

 

Patientens uppfattning om vårdkvalitet tycks påverka deras följsamhet till de råd och 

anvisningar som ges dem. Att tillgodose patientens behov av information är en 

utmaning för sjuksköterskan. Den stora utmaningen ligger i att ta reda på vilken 

information patienten är i behov av (Tse & Kwok-wie So, 2008). Patienter tar emot 

och tolkar given information på olika sätt och vissa har ett större informationsbehov 

än andra. Konsten att möta dessa behov är av största vikt ur omvårdnadssynpunkt.  

Om sjuksköterskan får klart för sig patientens föreställningar om problemet, är det 

möjligt att förklara och ge adekvat information (Klang Söderqvist, 2001). Ett 

multiprofessionellt team är nödvändigt för att förbättra omhändertagandet av den 

dagkirurgiska patienten menar Warrén-Stomberg, Segerdahl, Rawal, Jakobsson och 

Brattwall (2008). I deras studie framkommer att patienten bör få information om 

själva behandlingsmetoden och vad som kan förväntas efter behandlingen före själva 

ingreppet. Detta för att mentalt förbereda patienten och öka dennes chans till 

snabbare återhämtning och inge en känsla av trygghet. Patientens behov av och 

önskan att få information har stor betydelse för förmågan att kunna delta i beslut och 

hantera sjukdom, handikapp eller behandling.  

Vårdkvalitet  

Teoretiskt sett kan kvalitetsbegreppet ses som ett neutralt begrepp men vanligt är att 

det förknippas med något önskvärt och positivt (Wilde et al. 1998).   

I Socialstyrelsens föreskrifter om god vård där ledningssystem för kvalitet och 

patientsäkerhet i hälso- och sjukvården ingår, anges kvalitet som den grad till vilken 

en verksamhet uppfyller ställda krav (SOSFS, 2005). I Hälso-och sjukvården innebär 

detta att det måste klargöras vilka krav som skall tillgodoses och på vilket sätt. 

Begreppet kvalitet omfattar även säkerhet” (SOSFS, 2005). Donabedian (1966), 

anser att det centrala i definitionen av vårdkvalitet utgörs av balansen mellan 

hälsomässig nytta och hälsomässig skada. Donabedian framhåller att graden av 

vårdkvalitet bestäms av i vilken utsträckning vården stämmer med fastställda 

kriterier för god vård (Donabedian, 1966). Att mäta patientens uppfattning av 

vårdkvalitet är viktig utifrån flera synpunkter. Mayer, Chow, Vale, och Athanasoiu 

(2009) beskriver den globala rörelsen mot en kvalitet och säkerhetsinriktad vård både 

utifrån ett kliniskt och ett patientperspektiv. De efterlyste ett universellt accepterat 

och validerat kvalitetsramverk. Att utarbeta ett kvalitetsramverk var av betydelse, för 

att hjälpa hälso-och sjukvården i arbetet med kvalitetsförbättringsprogram och bör 

möjliggöra en multi -dimensionell infallsvinkel gällande mätmetod av både kliniska 

och patient orienterade mått av vårdkvalitet (Mayer et al. 2009).  

 

Flera studier har gjorts i anslutning till ett stort forskningsprojekt, MARQuIS project, 

Methods of Assessing Response to Quality Improvement Strategies - MARQuIS 

(Lombarts, Rupp, Vallejo, Suñol & Klazinga, 2009). Genom att samarbeta med flera 

större sjukhus i hela Europa har forskare tagit fram ett ramverk för kvalitet och 

säkerhet gällande sjukhusvård. Syftet var att säkerställa professionell vård på lika 

villkor till hela befolkningen inom den Europeiska Unionen – EU, dvs. oavsett om du 

är medborgare, turist eller i landet av annan orsak. Sammantaget grundar sig dessa 

studier på patientens erfarenheter av vårdkvalitet samt klinisk betydelse av 

vårdkvalitet. I juni 2006 godkände ministrarna i EU´s medlemsstater följande värden 

och principer för professionell vård på lika villkor;  
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- att tillgång till hälso- och sjukvård måste säkerställas för varje person som 

bor inom den Europeiska Unionen.  

- att tillgång till sjukvård av god kvalitet kan säkerställas oberoende av eget 

kapital, etnisk tillhörighet, kön, ålder, social status och betalningsförmåga 

(Suñol, Garel & Jacquerye, 2009). 

Patienttillfredställelse, ett mått på vårdkvalitet 

Vårdkvalitet är ett begrepp som fått flera olika betydelser i litteraturen. Patienters 

åsikter av vad som är viktigt i samband med den vård de erbjuds är en aspekt av 

vårdkvalitet och patienttillfredställelse har kommit att få en betydande roll inom 

omvårdnadsforskningen. Johansson, Oléni, och Fridlund (2002) menar att i 

mätningar kring omvårdnadskvalitet används patienttillfredsställelse som ett mått på 

kvalitet. Rhodes et al. (2006) ville få förståelse för hur omvårdnadsåtgärder 

uppfattades av patienten samt hur och om detta bidrog till tillfredställelse med vården 

de erbjudits. Subjektiv patient tillfredställelse beskrivs i deras studie som ett mått på 

kvalitativ vård. Patienternas förväntningar av vården, tidigare erfarenheter, 

sjukhusmiljö, kommunikation, information och känsla av delaktighet var faktorer 

som visade sig påverka deras bedömning av vårdkvalitet. I Johansson, Oléni, och 

Fridlund (2002) studie framkom samma faktorer som Rhodes et al. (2006) redan 

beskrivit.  

Kvalitet Ur Patientens Perspektiv - KUPP   

Wilde, Starrin, Larsson & Larsson (1993) och Wilde-Larsson & Larsson (2002) 

genomförde en kvalitativ studie av vårdkvalitet utifrån patientens perspektiv, vilken 

har resulterat i en teoretisk modell. Med utgångspunkt från denna modell utvecklades 

en enkät, Kvalitet Ur Patientens Perspektiv  - KUPP. Genom att använda 

konventionell faktor analys kunde KUPP enkäten formuleras och för att vidare 

utforma och stärka trovärdigheten hos instrumentet utfördes även en 

dimensionsanalys av alla ingående faktorer med hjälp av en strukturell 

ekvationsmodell (Wilde et al. 1998). En kortare version av KUPP utformades då det 

visat sig att patienter ansåg att original instrumentet var för långt och innehöll alltför 

många frågor (Wilde-Larsson & Larsson, 2002). KUPP mäter patienttillfredställelse 

och kan därför ses som en bedömning av vårdkvalitet och som ett resultat av given 

vård. KUPP´s teoretiska modell baseras på kvalitativa intervjuer med patienter som 

analyserats med grounded theory. Modellen innebär att patienters uppfattningar om 

vad som utgör kvaliteten i vården beror på deras möten med existerande 

vårdstrukturer, deras normsystem, förväntningar och erfarenheter (Wilde-Larsson & 

Larsson, 2002). Patienternas uppfattningar av vårdkvaliteten utgörs av ett antal 

gemensamt beroende dimensioner, som tillsammans bildar en helhet. Denna helhet 

består av fyra kvalitetsdimensioner; 1. personalens medicinsk-tekniska kompetens, 2. 

vårdmiljöns fysisk-tekniska förutsättningar,  3. personalens identitetsorienterade 

förhållningssätt och 4. vårdmiljöns socio-kulturella atmosfär. Dessa framträder när 

modellens två huvudvariabler - patienternas preferenser respektive vårdsystemets 

resursstruktur - ställs mot varandra (Wilde et al. 1993).  

 

Innehållet i denna helhet redovisas i figur 1.                              
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Figur 1. Modifierad modell för patienters uppfattningar om vårdkvalitet.Ur: Wilde et 

al. (1993 ). Quality of care from a patient perspective: A grounded theory study. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences, 7, 113-120. 

 

Modellen beskriver att patienternas önskemål av vården har en rationell- (logisk) och 

en human- (förstående) aspekt. Den rationella aspekten önskar ordning och 

förutsägbarhet där patienten vill att vården skall erbjuda medicinsk-teknisk 

kompetent personal och de fysiskt tekniska förutsättningar som patienten behöver. 

Den humana aspekten innebär att patienten har en önskan om att vården skall erbjuda 

personal som har ett identitetsorienterat förhållningssätt. Med andra ord,  personal 

som visar intresse, engagemang och medkänsla, där hänsyn tas till patientens unika 

situation och där en gynnsam socio-kulturell atmosfär råder, dvs. att vårdavdelningen 

har förutsättningar för social samvaro, avskildhet och delaktighet. Den medicinsk-

tekniska kompetensen och det identitetsorienterade förhållningssättet ligger under 

personrelaterade kvaliteter medan de fysiskt-tekniska förutsättningarna och den 

socio-kulturella atmosfären ligger under fysiskt-adminstrativt miljömässiga 

kvaliteter. Dessa ingår i var sin dimension. Inom varje dimension har ett varierande 

antal frågor formulerats som påståenden. Dessa besvaras utifrån upplevd realitet 

(UR) och subjektiv betydelse (SB)(Wilde et al. 1998).  

 

I flertalet fall när en KUPP mätning görs som ett led i kvalitetsutveckling, beräknas 

ett åtgärdsindex. Idén bakom åtgärdsindexet är att olika kombinationer av svar på 

frågorna om upplevd realitet (UR) och subjektiv betydelse (SB), bör föranleda olika 

åtgärder från vårdgivarnas sida (ImproveIT, 2005). I de fall där patienterna bedömer 

den upplevda realiteten som mindre god, samtidigt som de bedömer frågan eller 

frågorna som viktiga, uppstår en brist där kvalitetsförbättrande åtgärder kan ges 

prioritet. I det omvända förhållandet får man istället en övergod kvalitet, om den 

upplevda realiteten upplevs som mycket bra, samtidigt som frågan inte uppfattas som 

viktig för patienten (Wilde et al. 1998).  

  

Dagkirurgisk vård 
Warrén Stomberg et al. (2008) beskriver i sin studie att under de senaste tjugo åren 

har framsteg inom anestesi och olika kirurgiska ingrepp gjort det möjligt att utföra 

mer komplexa åtgärder inom dagkirurgisk verksamhet. De menar att kontakten med 

patienten blir kort och intensivt då mottagande och utskrivning av patienten 

vanligtvis sker samma dag. I en artikel av Voda (2011) diskuteras bland annat vilken 

kompetens sjuksköterskor inom dagkirurgisk vård bör ha. Hon menar att 
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dagvårdssjuksköterskan snabbt måste kunna anpassa sig till de omväxlande 

situationer hon möter. Hon måste kunna identifiera patientens behov och önskemål, 

kunna erbjuda god psykosocial support och coachning samt ha god 

värderingsförmåga tillsammans med kunskaper om kirurgiska sjukdomar, 

behandlingsalternativ och kirurgiska tekniker. I en litteratur studie av Gilmartin och 

Wright (2007) kommer man fram till att utmaningen med ökad dagkirurgisk vård 

ligger i att dagvårdssjuksköterskan kan tillhandahålla en nytänkande, innovativ roll. 

Med det menar författarna att den nytänkande sjuksköterskan kan utföra 

omvårdnadshandlingar som ligger utanför den gängse omvårdnad som erbjuds idag, 

ex. på detta kan vara olika typer av distraktionsterapier så som musik och taktil 

beröring. Tse och Kwok-wie So (2008) undersökte patientens uppfattning av 

vårdkvalitet. De patienter som ingick i denna studie hade alla vårdats av 

specialistsjuksköterskor då det ansågs vara av vikt att sjuksköterskor som vårdar 

dagkirurgiska patienter bör ha specialistkunskaper.  

 

 Rhodes et al. (2006) visar att framväxten av en lyckad dag kirurgisk vård kommer 

att vara beroende av patienters attityder och förväntningar. I en studie av Huang et al. 

(2008) där undersökningsgruppen varit patienter med perifer kärlsjukdom som 

behandlats dagkirurgiskt, var syftet att beskriva patientens erfarenheter av den vård 

de erhållit. De framkommer här att patienters erfarenheter och uppfattning av 

tillfredställelse är viktig för att ge en god och kvalitativ dagkirurgisk omvårdnad.  

Dagkirurgisk vård på det aktuella sjukhuset 

Vid kirurgkliniken på det mellansvenska sjukhus där denna studie utförts kommer 

patienten till den preoperativa inskrivningsavdelningen kallad ”slussen” samma dag 

som operationen skall ske.  Patienten träffar här sjuksköterskan för ankomstsamtal. I 

kallelsen har patienten fått information om sjukdomen, hur ingreppet går till samt 

vad som förväntas efter behandlingen (bilaga 1). Vid ankomstsamtalet har patienten 

möjlighet att få ytterligare information. På slussen kontrolleras att förberedelser är 

gjorda inför den planerade operationen. Man kontrollerar patientens kreatininvärde 

för att uppskatta njurarnas kapacitet att filtrera den kontrast som ges vid ingreppet, 

samt sätter perifer ven kanyl - PVK och en Urin kateter - KAD. Patienten har också 

möjlighet att få samtala med den opererande läkaren vid behov. När förberedelserna 

är klara körs patienten i säng till interventionsavdelningen där den kärlkirurgiska 

behandlingen utförs. Efter behandlingen hämtas patienten av ansvarig sjuksköterska 

på den kärlskirurgiska avdelningen som finns på detta sjukhus. Patienten har normalt 

sängläge i 2 timmar, men får äta och dricka 1 timme efter undersökningen. Då 

immobiliseringen hävts drar omvårdnads personal KAD och PVK, och efter att 

patienten kissat normalt blir han/hon utskriven av läkare och återvänder till hemmet. 

Rutin är att patienten får träffa en kärlkirurg vid utskrivningen och syftet med det är 

att han/hon skall få information om vad läkaren sett och gjort under interventionen 

samt eventuell fortsatt planering. Sjuksköterskan ansvarar för den direkta pre 

operativa omvårdnaden men har även ansvar att informera patienten om egenvård 

samt hantering av eventuella komplikationer som kan uppstå efter behandlingen. 

Metod 

Design 

Empirisk kvantitativ enkät studie.  
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Urval och undersökningsgrupp 

Lista på alla patienter som åtgärdats för perifer kärlsjukdom med endovaskulär 

metod mellan 2010-10-01 -2011-06-31 erhölls av personal på interventionsenheten 

på röntgen. Totalt 153 patienter togs emot på denna enhet under studie tiden och 

totalt var det 139 patienter som åtgärdats med endovaskulär metod för antingen 

claudikatio, ischemi eller sår. Av 153 patienter åtgärdades 71 patienter för 

claudicatio, 31 patienter åtgärdades för sår, 37 patienter åtgärdades för ischemi och 

14 patienter åtgärdades med endovaskulär metod för annan sjuklighet. Ett 

konsekutivt urval av patienter som åtgärdats dagkirurgiskt enligt ovanstående metod 

tillfrågades om att delta i denna studie. Inklusionskriterierna var: patienter som 

åtgärdats elektivt – planerat, för perifer kärlsjukdom och där intentionen varit att 

behandla dagkirurgiskt. Exklusionskriterierna var: patienter med demenssjukdom 

samt patienter som ej kunde läsa eller tala svenska. Genom att granska alla journaler 

exkluderades tre patienter relaterat till demenssjukdom, fem patienter kunde inte läsa 

eller tala svenska, tolv patienter blev inlagda ett dygn innan operation och 32 

patienter opererades akut, ej elektivt (n= 52). Av dessa var det sju patienter som 

åtgärdats vid minst två tillfällen under studietiden. 87 patienter motsvarade 

inklusionskriterierna. Detta var 57 % av alla patienter som åtgärdats på den 

interventionsenhet som är beläget på det aktuella sjukhuset. 

Beskrivning av undersökningsgruppen:  

Av 87 patienter som behandlats endovaskulärt på indikation claudicatio, sår och/eller 

kritisk ischemi, där intentionen varit dagsjukvård var det 47 patienter som tackade ja 

att delta i denna studie vilket utgjorde en svarsfrekvens på 54 %. Totalt var det 

trettionio patienter som behandlats pga. claudicatio, tre patienter behandlades pga. 

sår och fem patienter behandlades pga. kritisk ischemi. Slutligen bestod gruppen av 

22 män och 25 kvinnor. Medelåldern var 72 år (intervall 53-87 år) . Av dessa var 31 

patienter sammanboende och 27 hade folk/grundskole utbildning. De flesta av 

patienterna (n=44) uppgav att de fått remiss inför behandlingen. 

 

Datainsamling 

Mätinstrument 

Patienters erfarenheter av kvalitet mättes med hjälp av mätinstrumentet Kvalitet ur 

patientens perspektiv- KUPP. KUPP är ett patientcentrerat frågeformulär som har sitt 

ursprung i en empirisk teoretisk utformad modell av patienters uppfattning av 

vårdkvalitet. I föreliggande studie användes den kortare versionen av KUPP. Den 

kortare versionen innehöll 45 frågor som delats in i fyra olika dimensioner som 

tidigare beskrivits (se sida 5). Frågorna mätte patientens erfarenheter av kvalitet 

utifrån faktiskt upplevd vård (UR) och den subjektiva betydelse som patienten ansåg 

frågan hade (SB)(Wilde-Larsson et al. 2001). För att mäta patienternas erfarenheter 

av vårdkvalitet undersöktes vilka vårdhandlingar patienter sagt sig ha fått och hur 

viktiga dessa vårdhandlingar uppfattades av patienten. Av KUPP formulärets 45 

frågor, var nio bakgrundsfrågor, fyra var allmänna frågor och tre var öppna frågor. 

På de allmänna frågorna (fråga 8 och 36-42) fick patienterna skatta sitt fysiska och 

psykiska hälsotillstånd, här ingick även frågor om egenvård. På de öppna frågorna 

gavs möjlighet att kommentera det som patienterna varit speciellt nöjda med samt 
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komma med egna förslag på förbättringar. Fyra frågor i formuläret benämndes 

kontextspecifik och 26 frågor, varav en var kontextspecifik, besvarades på två sätt av 

den svarande (upplevd realitet och subjektiv betydelse). Dessa frågor var 

formulerade som påståenden. Upplevd realitet skattades på en fyrgradig skala med 

ändpunkterna 1 (instämmer inte alls) och 4 (instämmer helt). Den subjektiva 

betydelsen skattades på en fyrgradig skala med ändpunkterna 1 (av liten eller ingen 

betydelse) och 4 (av allra största betydelse). Möjligheten fanns att besvara frågorna 

med ” inte aktuellt” vilket gav skattningen 5. Beroende av patientgruppens svar på 

frågorna om upplevd realitet, dvs.  hur situationen upplevdes, och subjektiv 

betydelse, dvs. hur betydelsefullt det var för patienten, beräknades ett åtgärdsindex 

(ÅI). Relationen mellan patientens faktiska vårdupplevelse och den betydelse 

patienten skattat i olika frågor gav en grund för att kunna beräkna olika kuppfrågor i 

ett åtgärdsindex. Ett åtgärdsindex identifierar på så sätt frågor som kan vara viktiga 

att arbeta vidare med i ett kvalitetsarbete, men också frågor där vårdkvaliteten är lika 

med eller högre än patienternas behov (Wilde et al. 1998). Åtgärdsindex beräknas för 

varje fråga, faktor eller dimension och på individnivå. I denna studie beräknades ÅI 

på varje fråga. Olika kombinationer av svar på frågorna om upplevd realitet och 

subjektiv betydelse leder till sju ÅI – värden: 1. Bristande kvalitet, 2. Något bristande 

kvalitet, 3. Balans lägre kvalitet, 4. Balans acceptabel kvalitet, 5. Balans högre 

kvalitet, 6. Något övergod kvalitet och 7. Övergod kvalitet. Patienternas 

sammanslagna värden bildar helhetsresultatet. I de fall där patienterna endast svarat 

på ex. upplevd realitet och har skattat den subjektiva betydelsen som ”inte aktuell” 

beräknades ett medelvärde på de frågor som ingår i faktorn eller dimensionen 

(ImproveIT, 2005).  

 

Teoretisk utgångspunkt för beräkning av åtgärdsindex se figur 2 och 3. 

  Upplevd realitet (UR) 

  

Figur 2. Teoretiskt utfallsrum på en enskild KUPP – fråga och värderad 

kvalitetsrangordning av varje tänkbart utfall = ÅI – värden. 

(www.improveit.se/documents/other/Reviderat åtgärdsindex 2005.pdf) 
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                          Upplevd realitet (UR) 

 

Figur 3. Illustration av åtgärdsindexets idè (Wilde-Larsson et al. 2001 sid 35).  

   

I figuren visas områden där vårdkvaliteten är bristfällig, i balans eller övergod. 

Åtgärdsindex - värde 1 och 2 får åtgärdindexbenämningen bristande kvalitet (BK). 

Kvalitetsåtgärder bör här få hög prioritet då patienterna har bedömt den subjektiva 

betydelsen som viktig samtidigt som den upplevda realiteten varit mindre bra. 

Åtgärdsindex- värde 4 och 5 får benämningen balans högre kvalitet (BH). 

Vårdkvaliteten upplevs som god då patienterna har bedömt att det råder balans 

mellan subjektiv betydelse och upplevd realitet, dvs. områdena/faktorerna upplevs 

som viktiga och är samtidigt tillgodosedda. Åtgärdsindex – värde 3 får benämningen 

balans lägre kvalitet (BL). Vårdkvaliteten upplevs som acceptabel då områdena 

upplevs som mindre viktiga samtidigt som de värderas som mindre bra och slutligen 

får åtgärdsindex – värde 6 och 7 benämningen övergod kvalitet (ÖK). Vårdkvaliteten 

upplevs som övergod då patienterna har bedömt den subjektiva betydelsen som 

mindre viktig och skattat den upplevda realiteten som god (Wilde- Larsson et al. 

2001). Bästa tolkningen av åtgärdsindex (ÅI) erhålls när samma enhet jämför sig 

själv vid flera tillfällen. Grova riktmärken kan dock vägleda när åtgärdsindex tolkas 

på gruppnivå. Om summan av andelen svar som har bristande kvalitet (ruta A – ÅI-

värde 1 och 2) överstiger 20 % bör kvalitetsförbättrande åtgärder ges prioritet på 

dessa frågor. Uppmärksammas bör även de frågor där andelen svar som fått övergod 

kvalitet (ruta D - ÅI-värde 7) är lika med 10 % eller högre (Wilde-Larsson & 

Larsson, 2004).   

 
Genomförande 
Skriftligt samtycke till att genomföra denna studie har erhållits av verksamhetschef 

och avdelningschef på berörd klinik. Skriftligt tillstånd att granska data journalerna 

erhölls av verksamhetschefen. Tillstånd och licens att använda frågeformuläret med 

tilläggsfrågor har erhållits av författaren till KUPP - Bodil Wilde genom företaget 

ImproveIT. Tillstånd och licensavtal för att använda KUPP formuläret samt det 

webbaserade analysprogrammet KUPPIT köptes in av berörd klinik då ingen licens 

för att mäta kvalitet ur patientens perspektiv med instrumentet KUPP fanns på det 

sjukhus som studerats. Personuppgifter på alla som åtgärdats endovaskulärt på 

intervention mellan Okt -10 och Jun -11 erhölls av en samordnande 

röntgensjuksköterska på intervention. Alla journaler granskades av författaren för att 

urvalskriterierna skulle följas. Informationsbrev där syftet med studien fanns 
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beskriven samt KUPP-enkäten som kodats lades i kuvert tillsammans med en kallelse 

för återbesök och 1 månads-kontroll till kärlspecialistsjuksköterska. Patienten 

ombads att fylla i formuläret och ta det med sig till det planerade mötet med 

kärlsjuksköterkan. Informerat samtycke att delta i studien gav patienterna då de 

aktivt valde att besvara enkäten. KUPP formuläret kodades för att påminnelsebrev 

skulle kunna skickas till de patienter som ej besvarat enkäten. Patientuppgifter och 

koder förvarades åtskilda. Insamling av data genomfördes vid två tillfällen för att 

utöka svarsfrekvensen Alla patienter (n = 87) som uppfyllt de fastslagna 

inklusionskriterierna fick KUPP-enkäten hemskickad med 1 månads kallelse till 

kärlsjuksköterska.  

Patienter som ej svarat inom 2 v fick en påminnelse som innehöll ett påminnelsebrev, 

KUPP-enkäten samt ett frankerat kuvert för återsändelse av besvarad enkät. 

Undersökningsgrupp och bortfall redovisas i tabell 1. 

 
Tabell 1. Undersökningsgrupp och bortfall s redovisning efter utskick av enkäten Kvalitat Ur 

Patientens Perspektiv (KUPP). 

KUPP enkät     Utskick    Svar  Påminnelser Svar Bortfall 

 

 n n n n 

 
n 

Patienter 87 32 55 15 40 

                                                                                                  

Femtiofem påminnelser skickades hem till de patienter som ej svarat på enkäten, och 

av dessa var det femton patienter som besvarade enkäten. Fyrtio patienter valde att ej 

delta.  

Pilotstudie 

Pilotstudier genomförs för att se om respondenterna tolkar frågor och svar på samma 

vis som författarna av enkäten (Ejlertsson, 2005). Innan KUPP (Kvalitet Ur 

Patientens perspektiv) delades ut formulerades 4 tilläggsfrågor, i denna studie fick 

dessa namnet kontextspecifika frågor, för att bättre beskriva den specifika 

undersökningsgruppen. Frågorna testades i en pilot innan det skrevs in i KUPP-

orginalet. Patienterna som ingick i piloten (n=5) besvarade de 4 tilläggsfrågorna 

(Tabell 2), då reliabiliteten i de övriga frågorna redan finns beskriven. Frågorna 

ansågs av dessa deltagare som förståeliga och kunde inte misstolkas. 

Tilläggsfrågorna och svarsalternativen redovisas i tabell 2.  

 
Tabell 2: Formulering av kontextspecifika frågor med svarsalternativ.  

Fråga 1 Hur upplevde du att du blev omhändertagen på röntgenavdelningen där du 

opererades/behandlades?     Svarsalternativ: 1. Mycket nöjd.  2. Nöjd.  3. Ej nöjd. 

Fråga 2 Jag upplevde att dagvård vid detta tillfälle fungerade bra för mig. 

Svarsalternativ: Upplevd realitet – Subjektiv betydelse 

Fråga 3  Hur länge fick du stanna på sjukhuset? 

 Svarsalternativ: 1. Hem samma dag. 2. Kvar över natten. 3. Kvar mer än ett dygn. 

4. Kvar mer än två dygn. 

Fråga 4 Fick du information om varför du ej fick åka hem samma dag?  

Frågan besvarades endast av de patienter som ej fick åka hem!  Svarsalternativ: 1. 

Blödning från ljumsken 2. Kunde ej kissa normalt efter det att urinkatetern tagits 

bort 3. Höga njurvärden- behövde du extra dropp 4. Smärta från operations område 

5. Transport hem gick ej att ordna. 6. Fick ingen information om varför.  
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Frågeformulärets validitet och reliabilitet 

KUPP som instrument är vetenskapligt förankrat. Det har använts i många 

internationella studier och ses som ett validitets- och reliabilitetssäkert instrument 

(Larsson, 2000; Wilde-Larsson et al. 2001; Wilde-Larsson & Larsson, 2002). 

Larsson (2000) gjorde en jämförelse mellan patienter som intervjuats och patienter 

som fått KUPP formuläret. Patientgrupperna var nära identiskt lika och frågorna som 

ställdes i intervjun likaså. Enligt Larsson (2000) framkom att de patienter som 

intervjuats skattade lägre upplevelse av vårdkvalitet än de som fått frågeformuläret 

på påståenden om identitetsorienterat förhållningssätt samt sociokulturell atmosfär . 

Detta kan ifrågasätta trovärdigheten hos formuläret, men enligt Larsson (2000) 

bevisar det endast att emotionellt laddade frågor besvaras lättare i ett frågeformulär. 

Frågeformuläret har översatts till ett flertal olika språk och har använts i många 

kvalitetsförbättrande projekt i Europa (ImproveIT, 2005). I enkäten är frågorna 

utformade på ett för patienterna förståligt språk och med flertalet specifika frågor 

vilket stärker validiteten. Enkäten har även separata frågor om läkares och 

sjuksköterskor olika roller. Detta stärker ytterligare instrumentet då läkare och 

sjusköterskor har olika ansvarsområden (Wilde et al, 1998). Författarna som 

utvecklat KUPP noterade att frågeformuläret i dess ursprung varit för långt och 

kunde påverka svarsfrekvensen negativt. En kortare version av KUPP utvecklades 

därmed för att förbättra svarskvaliteten. Den kortare versionen har använts i 

föreliggande studie. Reliabiliteten av formuläret visar ett mått av Cronbach Alfa på 

0,70. Detta mått visar den interna konsistensen hos frågeformuläret (Wilde-Larsson 

& Larsson, 2002). Kontextspecifika frågor har lagts till och testats i en pilot för att ge 

mer tyngd och bättre beskriva patientgruppen. Inklusionskriterierna utvidgades till att 

gälla även patienter som åtgärdats på grund av svår läkta sår eller kritisk ischemi. 

Oavsett om orsaken för behandling varit claudicatio, sår eller kritisk ischemi så är 

behandlingen den samma och patientens omvårdnadsbehov förändras inte. 

Utvidgningen gjordes för att författaren till denna studie ansåg att patientgruppen 

bättre skulle representeras.  

 

Analys 

Statistisk bearbetning 

För att analysera KUPP-formuläret har författaren använt sig av det statistiska 

analysprogrammet- KUPPIT samt Statistical Pacage for the Social Sciences (SPSS) 

version 20. KUPPIT är ett Web baserat verktyg för statistisk bearbetning och 

resultatframställning som utformats speciellt för att analysera KUPP- formulärets 

erhållna svar. KUPPIT som analysprogram har utarbetats av Bodil Wilde – Larsson i 

samarbete med andra författare och har distruberats av företaget ImproveIT. KUPPIT 

har använts för att ta fram åtgärdsindex på frågenivå och SPSS har använts för att 

kunna redovisa median och interquartilavstånd. Resultatet i denna studie presenteras 

i median (Md) och åtgärdsindex (ÅI). Medianen visar hur uppfattningen varit men 

också hur betydelsefullt det varit för patienten. Polit och Beck (2008) beskriver att då 

man använder skaltyper av nominal och ordinal typ, som i KUPP bör medianen visas 

tillsammans med interquartiler, därför utfördes även en statistisk bearbetning i 
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statistikprogrammet Statistical Pacage for the Social Sciences (SPSS) då KUPPIT 

endast kunde redovisa medelvärden. Detta gjordes för att minska effekterna av 

enstaka outliers då dessa påverkar medelvärdet genom att höja det. Medianvärdet 

däremot påverkas inte av outliers menar Altman (1991). I resultatet redovisas de 

frågor som besvarar syftet. Svaren från de öppna frågorna har bearbetats och 

kategoriserats till en gemensam nämnare och redovisas med belysande citat. 

Kontextspecifika frågor har lagts till den standardiserade enkäten för att bättre 

beskriva den specifika undersökningsgruppen.  

Etiska ställningstaganden 

Efter en ändring 2008 i lagen om etikprövning av forskning som avser människor 

omfattas inte forskningsarbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på 

grund- eller avancerad nivå av lagen (Vetenskapsrådet, 2010).  

Verksamhetschefen för berörd enhet informerades om studiens syfte och tillfrågades 

om tillstånd att genomföra studien samt att granska journalerna. Efter godkännande 

och underskrift skrevs ett licensavtal med ImproveIT som tillhandahöll enkät och 

statistikprogram för bearbetning av materialet. Att delta i studien var frivilligt och 

varje respondent hade rätt att avbryta medverkande utan någon förklaring om de så 

önskade. Respondenterna kunde inte igenkännas då enkäterna var avidentifierade via 

kodning. Inga personuppgifter dokumenterades eller efterfrågades i enkäten. 

Insamlade enkäter förvarades inlåsta på kirurgmottagningens journalarkiv. Insamlad 

data förstördes efter att studien avslutats. Studien följer Hälsingforsdeklarationen 

enligt World Medical Association (2008). 

 

Resultat 

Resultatet i denna studie presenteras utifrån frågeställningarna under rubrikerna som 

svarar mot syftet med efterföljande kommentarer från de öppna frågorna: 

Bedömning av vårdkvalitet utifrån patientens erfarenheter och förväntningar.  

Bedömning av vårdkvalitet utifrån allmänna frågor. 

Bedömning av vårdkvalitet utifrån kommentarer på öppna frågor.  

Vårdkvalitet utifrån patientens erfarenheter och förväntningar 

För att analysera vårdkvaliteten utifrån patienternas perspektiv redovisas resultatet i 

åtgärdsindex på frågenivå och patientens bedömning av upplevd realitet och 

subjektiv betydelse utifrån de fyra dimensionerna. Som tidigare beskrivits kan 

upplevd realitet jämställas med patientens erfarenheter vid vårdtillfället och den 

subjektiva betydelsen kan beskriva patientens förväntningar på det aktuella 

vårdtillfället (Wilde Larsson 2001).  

 

I dimensionen Identitetsorienterat förhållningssätt skattade patienterna bristande 

kvalitet i sex frågor. Hög procent bristande kvalitet skattades framförallt vad gäller 

patienternas uppfattning om vilken läkare som var ansvarig för vården och att 

läkarna brast i sin förståelse för patientens situation, samt information om resultatet 

av behandlingen och information om egenvård. Andra frågor där bristande kvalitet 

identifierades var frågor som handlade om information om ansvarig sjuksköterska 

och delaktighet. Hög procent av bristande kvalitet med samtidig hög procent av 

övergod kvalitet skattades i sex frågor. Dessa frågor gällde information om vilken 
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läkare som varit ansvarig, information om resultat av behandling och 

egenvårdsundervisning, läkarnas empatiska och personliga kvaliteter samt 

information om vilken sjuksköterska som varit ansvarig för omvårdnaden.  

 

Den upplevda realiteten skattades lika eller högre än den subjektiva betydelsen i åtta 

av frågorna. Framförallt visar det sig att patienterna anger en större spridning vad 

gäller den upplevda realiteten på frågor som berör information om egenvård och 

information om resultat efter behandling samt möjlighet till delaktighet och 

information om ansvarig person (tabell 3).  
 

Tabell 3. Medianen för Upplevd realitet (UR) och för Subjektiv betydelse (SB) på frågenivå i 

dimensionen Identitetsorienterat förhållningssätt. Medianvärde max 1 – min 4.  Åtgärdsindex på 

frågenivå presenteras i % från bristande kvalitet (BK) till övergod kvalitet (ÖK). 
n = antal, UR = upplevd realitet, SB = subjektiv betydelse, Md = Medianen, Q1- Q3= kvartilavstånd , 

BK = Bristande kvalitet, BL = Balans låg kvalitet, BH = Balans hög kvalitet, ÖK = Övergod kvalitet. 

Faktor 

Fråga 

n 

UR/SB 

UR 

Md 

 

SB 

Md 

BK% BL% BH% ÖK

% 

  (Q1-Q3) (Q1-Q3)     

Respekt (läkarna) 

21: Bemötte mig med respekt 

 

 

39/37 

 

1,0 

(1,0-1,0) 

 

2,0 

(1,0-2,0) 

 

 

  

50 

 

50 

Respekt (ssk/usk) 

24: Bemötte mig med respekt 

 

 

40/34 

 

1,0 

(1,0-2,0) 

 

2,0 

(1,0-2,0) 

 

6 

 

3 

 

61 

 

30 

Engagemang (läkarna) 

22: Brydde sig om mig 

 

 

42/36 

 

1,0 

(1,0-2,0) 

 

2,0 

(1,0-2,0) 

 

17 

 

3 

 

40 

 

40 

Engagemang (ssk/usk) 

25: Brydde sig om mig 

 

40/37 

 

1,0 

(1,0-2,0) 

 

2,0 

(1,0-2,0) 

 

3 

 

 

 

71 

 

26 

Information före åtgärd 

10: Information om hur 

behandlingen skulle gå till 

 

44/43 

 

1,0 

(1,0-2,0) 

 

2,0 

(1,0-2,0) 

 

7 

 

3 

 

44 

 

46 

Information efter åtgärd 

11: Information om resultat av 

behandling  

 

12: Information om egenvård 

 

41/37 

 

 

31/31 

 

1,0 

(1,0-3,0) 

 

2,0 

(1,0-3,0) 

 

2,0 

(1,0-2,0) 

 

2,0 

(1,0-3,0) 

 

31 

 

 

25 

 

3 

 

 

7 

 

30 

 

 

32 

 

36 

 

 

36 

Delaktighet 

28: möjlighet att samråda om 

beslut gällande min vård 

 

25/26 

 

2,0 

(1,0-3,0) 

 

2,0 

(1,0-2,25) 

 

21 

 

17 

 

50 

 

 

12 

Empatiska och personliga 

(ssk/usk) 

23: Förståelse för min 

situation 

 

36/33 

 

1,0 

(1,0-2,0) 

 

2,0 

(1,0-2,0) 

 

6 

 

3 

 

68 

 

23 

Ansvarig person (läkare) 

13: Bra information om 

vilken läkare som var 

ansvarig för min vård 

 

35/34 

 

2,0 

(1,0-3,0) 

 

2,0 

(1,0-3,0) 

 

33 

 

10 

 

27 

 

30 

Ansvarig person (ssk) 

14: Bra information om 

vilken ssk som var ansvarig 

för min omvårdnad 

 

34/33 

 

2,0 

(1,0-3,0) 

 

2,0 

(2,0-3,0) 

 

23 

 

20 

 

24 

 

33 
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Vårdkvalitet inom dimensionen Medicinsk teknisk kompetens visade balans i alla 

frågor. Hög procent av bristande kvalitet med samtidig hög procent av övergod 

kvalitet skattades i faktorn fysisk omvårdnad. Övergod kvalitet skattades i samtliga 

frågor. Procentuellt sett skattades övergod kvalitet högre på frågor gällande vård 

inom acceptabel väntetid och stöd att sköta sin fysiska omvårdnad. Den upplevda 

realiteten skattades lika eller högre än den subjektiva betydelsen i denna dimension 

(tabell 4). 
 

Tabell 4. Medianen för Upplevd realitet (UR) och för Subjektiv betydelse (SB) på frågenivå i 

dimensionen  Medicinsk teknisk kompetens. Medianvärde max 1 – min 4.  Åtgärdsindex på 

frågenivå presenteras i % från bristande kvalitet (BK) till övergod kvalitet (ÖK). 
Faktor 

Fråga 

 

n 

UR/SB 

UR 

Md 

 

SB 

Md 

BK

% 

BL% BH% ÖK

% 

  (Q1-Q3) (Q1-Q3)     

Medicinsk vård 

17: Effektiv smärtlindring när 

jag behövde. 

 

 

32/29 

 

1,0 

(1,0-1,0) 

 

1,0 

(1,0-2,0) 

 

8 

 

4 

 

76 

 

12 

16: Bästa möjliga medicinska 

vård (så gott som jag själv kan 

bedöma) 

 

37/32 

 

1,0 

(1,0-1,50) 

 

1,0 

(1,0-2,0) 

 

4 

 

3 

 

79 

 

14 

Väntetid 

18: Undersökningen genomförd 

inom acceptabel väntetid.  

 

41/32 

 

1,0 

(1,0-2,0) 

 

2,0 

(1,0-2,0) 

 

18 

 

3 

 

46 

 

33 

Fysisk omvårdnad 

19: Stöd att sköta min fysiska 

omvårdnad.  

 

26/25 

 

 

1,0 

(1,0-2,0) 

 

2,0 

(1,0-

2,50) 

 

23 

 

4 

 

46 

 

27 

n = antal, UR = upplevd realitet, SB = subjektiv betydelse, Md = Medianen, Q1- Q3= kvartilavstånd , 

BK = Bristande kvalitet, BL = Balans låg kvalitet, BH = Balans hög kvalitet, ÖK = Övergod kvalitet. 
 

I dimensionen Fysiskt tekniska förutsättningar visade vårdkvaliteten balans och 

samtidig övergod kvalitet i alla frågor. Den upplevda realiteten skattades lika som 

den subjektiva betydelsen i denna dimension (tabell 5).  
 

 

Tabell 5. Medianen för Upplevd realitet (UR) och för Subjektiv betydelse (SB) på frågenivå i 

dimensionen  Fysiskt- tekniska förutsättningar. Medianvärde max 1 – min 4.  Åtgärdsindex på 

frågenivå presenteras i % från bristande kvalitet (BK) till övergod kvalitet (ÖK). 

Faktor 

Fråga 

 

n 

UR/SB 

UR 

Md 

 

SB 

Md 

BK

% 

BL

% 

BH

% 

ÖK 

% 

  (Q1-Q3) (Q1-Q3)     

32: Bekväm säng. 43/43 1,0 

(1,0-1,0) 
1,0 

(1,0-1,0) 

8 3 35 54 

n = antal, UR = upplevd realitet, SB = subjektiv betydelse, Md = Medianen, Q1- Q3= kvartilavstånd , 

BK = Bristande kvalitet, BL = Balans låg kvalitet, BH = Balans hög kvalitet, ÖK = Övergod kvalitet. 

 

Vårdkvaliteten i dimensionen sociokulturell atmosfär visade bristande kvalitet i tre 

av fyra frågor. Hög procent bristande kvalitet skattades på frågor gällande 

patienternas möjlighet att få tala med läkare/sjuksköterska i enrum. Bristande kvalitet 

skattades även när det gällde den generella atmosfären på avdelningen. Hög procent 

av bristande kvalitet med samtidig hög procent av övergod kvalitet skattades på 
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frågor gällande avskild miljö och trivsam atmosfär. På frågor om rutiner visade 

vårdkvaliteten var i balans. Den upplevda realiteten skattades lika eller lägre än den 

subjektiva betydelsen i denna dimension. På frågan om trivsam atmosfär skattade 

patienterna dock högre vad gäller upplevd realitet (tabell 6). 
 

Tabell 6. Medianen för Upplevd realitet (UR) och för Subjektiv betydelse (SB) på frågenivå i 

dimensionen  Sociokulturell atmosfär. Medianvärde max 1 – min 4.  Åtgärdsindex på frågenivå 

presenteras i % från bristande kvalitet (BK) till övergod kvalitet (ÖK). 

Faktor 

Fråga 

 

n 

UR/SB 

UR 

Md 

 

SB 

Md 

BK 

% 

BL

% 

BH

% 

ÖK

% 

  (Q1-Q3) (Q1-Q3)     

Generell atmosfär 

34.: Det var en trivsam atmosfär på 

avdelningen. 

 

37/32 

 

1,0 

(1,0-2,0) 

 

2,0 

(1,0-2,0) 

 

20 

 

3 

 

 

54 

 

23 

Avskild miljö 

26: Jag fick tala med läkarna i enrum 

då jag önskade.  
17/18 3,0 

(1,0-

3,50) 

2,0 

(1,0-

2,25) 

51 7 21 21 

27: Jag fick tala med sjuksköterska i 

enrum då jag önskade.  18/20 2,0 

(1,0-3,0) 

2,0 

(1,0-2,0) 

30 6 41 23 

Rutiner 

29: Min vård styrdes av mina behov 

snarare än av personalens rutiner. 

 

34/31 

 

2,0 

(1,0-2,0) 

 

2,0 

(1,0-2,0) 

 

14 

 

7 

 

66 

 

13 

n = antal, UR = upplevd realitet, SB = subjektiv betydelse, Md = Medianen, Q1- Q3= kvartilavstånd , 

BK = Bristande kvalitet, BL = Balans låg kvalitet, BH = Balans hög kvalitet, ÖK = Övergod kvalitet. 

 

I dimensionen Kontextspecifika frågor visade vårdkvaliteten vara i balans eller 

övergod. Bristande kvalitet identifierades hos 12 % av patienterna. Den upplevda 

realiteten skattades högre än den subjektiva betydelsen i denna dimension (Tabell 7). 
 

Tabell 7. Medianen för Upplevd realitet (UR) och för Subjektiv betydelse (SB) på frågenivå i 

dimensionen  Kontextspecifika frågor.  Medianvärde max 1 – min 4.  Åtgärdsindex på frågenivå 

presenteras i % från bristande kvalitet (BK) till övergod kvalitet (ÖK). 

n = antal, UR = upplevd realitet, SB = subjektiv betydelse, Md = Medianen, Q1- Q3= kvartilavstånd , 

BK = Bristande kvalitet, BL = Balans låg kvalitet, BH = Balans hög kvalitet, ÖK = Övergod kvalitet. 

 

Patienterna ansåg att väntetiden innan behandling varit lätt eller varken lätt eller svår 

(n 30). Svår eller mycket svår har tio respektive två patienter upplevt väntetiden vara. 

Väntetiden var 1-3 mån för 25 patienter och 15 fick genomföra operationen inom 1 

mån. Ytterligare sju av patienterna uppger att de fått vänta mer än 3 månader på 

behandling.  

 

Faktor 

Fråga 

 

n 

UR/SB 

UR 

Md 

 

SB 

Md 

BK

% 

BL

% 

BH

% 

ÖK

% 

  (Q1-Q3) (Q1-Q3)     

Kontextspecifik        

35: Dagvård fungerade bra för mig 41/35 1,0 

(1,0-2,0) 
2,0 

(1,0-2,0) 

12 3 50 35 
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Redovisning av allmänna frågor 

Allmänna frågor berör frågor om fysiskt och psykiskt hälsotillstånd samt frågor om 

egenvård. I gruppen kontextspecifika frågor har tre frågor formulerats som allmänna 

frågor. Ytterligare en fråga angående om patienterna kunde tänka sig att söka vård på 

den aktuella avdelningen i framtiden besvarades. 

 

På fråga 8 (kontextspecifik)fick patienten bedöma sina erfarenheter av 

omhändertagandet på röntgenavdelningen. Här skattade patienterna att de var mycket 

nöjd (68%, n = 32) eller nöjd (30%, n = 14). En patient var inte nöjd med 

omhändertagandet på röntgenavdelningen. 

 

På fråga 36 fick patienterna skatta sitt psykiska hälsotillstånd. Där uppger fem 

patienter (män n =2, kvinnor n = 3) att hälsotillståndet var mycket bra. Tjugosex 

patienter (män n = 12, kvinnor n = 14) uppger ganska bra. Alternativet varken bra 

eller dåligt uppger elva patienter (män n = 6, kvinnor n = 5) och ganska dåligt har 

fyra patienter (män n = 2, kvinnor n = 2) svarat. En patient uppger att det fysiska 

hälsotillståndet är mycket dåligt. 

På fråga 37 fick patienterna skatta sitt psykiska hälsotillstånd. Där uppger 14 

patienter (män n = 5, kvinnor n = 9) mycket bra och 23 patienter (män n = 11, 

kvinnor n = 12) ganska bra psykiskt välbefinnande. Varken bra eller dåligt skattades 

av 8 patienter (män n = 6, kvinnor n = 2) och ganska dåligt uppger en patient att hon 

mår. Ytterligare en patient har svarat att det  psykiska välbefinnande är mycket 

dåligt.  

På fråga 38 fick patienterna besvara om de kommer att följa de råd och anvisningar 

de fått av läkare. Tjugofem patienter (män n = 13, kvinnor n = 12) har svarat ja, helt 

och hållet och sju patienter (män n = 4, kvinnor n = 3) har svarat ja, delvis. En man 

har svarat vet ej, och tretton patienter (män n = 3, kvinnor n = 10) uppger att de inte 

fått råd och anvisningar från läkare. 

På Fråga 39 fick patienterna uppge om de kommer att följa de råd och anvisningar 

de fått från sjuksköterska. Tjugotre patienter (män n = 12, kvinnor n = 11) uppger ja, 

helt och hållet, och fem patienter ( män n = 1, kvinnor n = 4) har svarat ja, delvis. En 

patient har svarat vet ej, och arton patienter (män n = 8, kvinnor n = 10) uppger att de 

ej fått råd och anvisningar av sjuksköterskan.  

 

På fråga 40(kontextspecifik)besvarade patienterna hur länge de fick stanna på 

sjukhus. 46 patienter besvarade frågan om vårdtid. 67% (n = 31) uppger att de fick 

åka hem samma dag, 24% (n =11) uppger att de fick stanna kvar över natten och 9% 

(n = 4) fick övernatta mer än två dygn på vårdavdelningen efter behandlingen. 

 

Fråga 41 (kontextspecifik)besvarades endast av de patienter som ej blivit utskriven 

samma dag. Här fick patienterna svara på om de fått någon information om varför de 

blivit kvar extra länge på sjukhus. Av de 47 patienter som ingick i denna studie 

uppger 15 stycken att de ej blivit utskriven samma dag. På frågan gällande 

information om anledningen till att de ej kunde skrivas ut samma dag beskriver 

patienterna att de fått information om varför i hög utsträckning. 53% (n = 8) fick vara 

kvar relaterat till blödning från ljumsken, 13 % (n = 2) patienter kvarstannade 

relaterat till höga njurvärden, och 13 % (n = 2) på grund av smärta från 
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operationsområdet. Två patienter stannade över natten för att transport hem inte gick 

att ordna, och en patient uppger att de inte fått någon information om varför. 

I Fråga 42 fick patienterna skatta om de på nytt kunde tänka sig söka avdelningen 

vid framtida vårdbehov. Trettiosex patienter (män n = 17, kvinnor n = 19) har svarat 

ja, utan tvekan och en patient uppger ja, med viss tvekan. Ytterligare en patient 

uppger att han inte vet.  

 

Redovisning av öppna frågor 

Patienterna hade möjlighet att kommentera det som de var nöjda med vid 

vårdtillfället. Tolv patienter (män n = 5, kvinnor n = 7) valde att utnyttja detta. 

Kommentarerna har kategoriserats till en gemensam nämnare av författaren och 

presenteras med ett antal citat som belyser kategorierna. Tre kategorier, bemötande, 

stämning och tacksamhet identifierades utifrån patienternas beskrivning av vad de 

varit nöjda med under vårdtillfället.  

 

Bemötande 

Personalens omtanke och värme samt vänliga bemötande beskrevs av nio patienter 

(n=9). Här följer några av de citat som belyser detta. 

”Jag upplevde en fin och varm stämning”.  

(nr 3) 

”Underbart fint bemötande på slussen när jag blev inskriven – rätt människor på rätt 

plats!!!”  

(nr 10) 

  

Stämning 

Patienterna beskriver en positiv stämning på avdelningen Fyra patienter (n =4) 

framförde sina tankar. Följande citat har plockats ut för att beskriva stämning.  

 

”Alla har verkat så glada och snälla, så man blir på gott humör och känner sig 

välkommen”.  

(nr 3) 

”Systrarna var så glada och hjälpsamma trots att de var fullt sysselsatta, jag kallade 

dom för änglar”.  

(nr17) 

Tacksamhet 

Patienterna beskriver en tacksamhet till läkarna som utförde behandlingen. Tre 

patienter (n=3)beskrev detta. En av dessa beskrivningar har valts att ta med. 

 

”Att operationen gjorde så att jag fick hjälp med värken i benen”  

(nr 15) 

 

Patienterna hade även möjlighet att komma med förslag på förbättringar. Tre 

kategorier, information, logistik och respekt identifierades utifrån patienternas 

beskrivning på förbättringar, och tio patienter (n=10) valde att utnyttja detta tillfälle.  
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Information 

Att personal brister i information och undervisning påtalades av fem (n=5) patienter. 

Två av de citat som beskriver information har plockats ut och redovisas nedan.  

 

”Ett samtal med läkare efter operationen om vad som gjorts och om det blev som de 

tänkt sig. Dvs. var ingreppet bra eller dåligt?”. 

( nr 36) 

”Bättre och exaktare information vid hemgång. Vid detta tillfälle missade man infon 

huruvida Metformin skulle tas resp ej tas förrän ett nytt kreatinin prov tagits vilket 

kunnat få dåliga konsekvenser för mig. Eftersom jag gjort en likadan röntgen 

tidigare blev jag osäker och hämtade denna information själv”.  

(nr 25) 

Logistik 

Två (n=2) patienter påtalade brister kring transporten vid dit och hemresa. Dessa citat 

redovisas nedan. 

 

”Tänk på patienter som kommer ända från norra hälsingland!! Fastande, tvättningar 

mm. Så att man inte behöver vara uppe hela natten för ett ingrepp tidig fm”. 

(nr 32) 

”Hemresan borde ordnas på ett bättre sätt”. 

(nr 23) 

Respekt 

Vad gäller hänsyn och respekt har en (n= 1) patient kommenterat brister.  

 

” Lite mer hänsyn på avdelningen. Slussen personalen borde tänka på att alla hör 

vad som sägs och man vet allt om alla när man ligger bakom ett draperi. Inte bra!!”. 

(nr 6) 

Diskussion 
Ansatsen i denna studie var att beskriva vilka erfarenheter patienter med perifer 

kärlsjukdom har av kvaliteten på vården i samband med dagkirurgisk behandling. 

Resultatet visade att patienterna varit nöjda med vårdkvaliteten på det aktuella 

sjukhuset och att dagsjukvård motsvarat patienternas förväntningar, men bristande 

kvalitet kunde identifieras på ett flertal frågor. Frågor inom faktorerna information 

om resultat efter åtgärd (BK = 31 %) och information om ansvarig läkare (BK = 33 

%) och sjuksköterska (BK = 23 %) visade hög andel bristande kvalitet. Andra frågor 

där hög andel bristande kvalitet identifierades gällde patienternas möjlighet till 

enskilda samtal med läkare (BK = 51 %) och sjuksköterska (BK = 30 %) och 

möjligheten att samråda om beslut (BK = 21 %), samt inom faktorn fysisk 

omvårdnad (BK = 23 %). En hög andel av patienterna uppgav att de ej fått 

information om egenvård (Ingen information från läkare, n = 13, Ingen information 

från sjuksköterska, n = 18). Totalt sett skattade patienterna den upplevda realiteten 

(UR) högre än den subjektiva betydelsen (SB) på merparten av de frågor som bestod 

av påståenden. På frågor om information om resultat, ansvariga för vården, möjlighet 

att tala enskilt med ansvarig läkare/sjuksköterska och möjlighet att samråda om 

beslut visar spridningen av medianen att patienterna ansett dessa frågor vara viktiga 

och att de förväntat sig mer.  
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Resultatdiskussion 

För att uppnå en helhetssyn i vården så behövs patienternas perspektiv på vad som är 

viktigt för honom eller henne. Principen för god vård bör vara att tillgodose 

patientens önskningar och behov. Med en åldrande befolkning och där fler är 

kroniskt sjuka får kvalitetsfrågorna ny aktualitet (Wilde et al. 1998). I denna studie 

har författaren analyserat kvalitetsfrågorna utifrån fyra dimensioner och utifrån 

upplevd realitet samt subjektiv betydelse. I KUPP finns inget specifikt värde vad 

beträffar patienters nöjdhet eller missnöjdhet med vården, men grova riktmärken 

finns angivet där rekommendationer ges för kvalitetsförbättrande åtgärder. Frågor 

där ÅI-värdet för bristande kvalitet (BK) överstiger 20 % och där övergod kvalitet 

(ÖK) är lika eller mer än 10 % bör ges extra uppmärksamhet (Wilde-Larsson & 

Larsson, 2004).  

 

I denna studie framkommer att patienternas erfarenheter av vårdkvalitet motsvarat 

deras förväntningar. I dimensionen kontextspecifika frågor har patienterna skattat 

den upplevda realiteten (UR) högre än den subjektiva betydelsen (SB) och bedömer 

vårdkvaliteten som övergod. Dock framkommer att patienterna förväntar sig bästa 

möjliga medicinska vård och medicinskt - teknisk kompetens. Detta faktum kan vara 

beroende av att patienterna inte haft så stora förväntningar på dagsjukvård, då 

vårdtiden förväntas vara mycket kort. Att övergod kvalitet skattades vad gäller 

dagsjukvård vid detta tillfälle var förvånande, då författarens tankar varit att denna 

patientgrupp, med många äldre och inte sällan med annan sjuklighet i grunden inte 

skulle uppskatta dagsjukvård. Taylor et al. (2008) menar att vi ska vara frikostig, mer 

liberala, till att erbjuda patienter behandling. För inte så länge sedan var patienterna 

tvungen att sluta röka och gångträna och först då all medicinsk behandling 

misslyckats blev patienten erbjuden behandling. Detta har visat sig vara en 

kontroversiell strategi menar Taylor et al. (2008) då dessa patienter tillika har annan 

sjuklighet och upplevelse av sämre livskvalitet, vilket gör att de oftast misslyckas i 

sina försök att följa given ordination. 

 

Skattningen av frågor inom dimensionen medicinsk-teknisk kompetens och fysisk-

tekniska förutsättningar visade att den upplevda realiteten (UR) skattades lika eller 

högre än den subjektiva betydelsen (SB) i samtliga frågor. Det framkommer att 

patienterna bedömt kvaliteten som hög (BH) eller övergod (ÖK). Patienternas 

erfarenheter av att ha erhållit effektiv smärtlindring stämde väl överens mellan UR 

och SB och vårdkvaliteten bedömdes som balanserad. Patienterna bedömde även att 

de fått vård inom acceptabel väntetid, där UR skattades högre än SB. Vad gäller de 

frågor som rör tillgång till apparatur och utrustning samt bekväm säng skattar 

patienterna övergod kvalitet (ÖK). Bristande kvalitet (BK) med samtidig övergod 

kvalitet (ÖK) beskrivs dock vad gäller fysisk omvårdnad. På dessa frågor skattar 

kvinnorna den faktiska vårdupplevelsen dock något högre än männen. Resultatet 

inom dessa dimensioner avspeglar kanske att patienterna inte upplevt ett behov av att 

få stöd att sköta sin fysiska hälsa utan på egen hand klarat att sköta ex. personlig 

hygien. Ett annat alternativ till varför patienter beskriver kvaliteten som bristande 

inom fysisk omvårdnad kan vara att personalen förväntat sig att patienterna skall 

sköta sin personliga hygien själva vid dagsjukvård. I en studie av Huang et al. (2008) 

har det visat sig att patienter som remitteras för dagsjukvård skall vara medicinskt 

optimerade och ha ett gott hälsotillstånd.  
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På frågor som berör Information om ansvarig person, delaktighet, engagemang, 

empati och respekt och som ingår i dimensionen identitetsorienterat förhållningssätt, 

skattade patienterna bristande kvalitet (BK). Flera av patienterna uppgav att de ej fått 

någon information om vilken läkare eller sjuksköterska som varit ansvarig för deras 

vård och att läkarna ej visat förståelse för patientens situation vid detta tillfälle. 

Patienterna skattar att de i hög grad fått förståelse från sjuksköterskor och 

undersköterskor där upplevd realitet (UR) skattats högre än subjektiv betydelse (SB), 

vilket kanske kan förklaras av att patienterna haft mer kontakt med dessa 

personalkategorier. I resultatet framkommer även att patienterna upplevt att de inte 

givits möjlighet att samråda om beslut kring deras behandling, men att detta 

uppfattats som viktigt för patienten. Detta resultat stämmer överens med andra 

studier som belyst att interaktionen mellan läkare/sjuksköterska, information om 

prognos och fortsatt behandling påverkar patienternas syn på vårdkvaliteten (Warrén 

Stomberg et al. 2008; Tse &.Kwok-wie So, 2008; Bergström et al. 2000). Resultatet 

kan kanske förklaras av att patienterna upplevt sig vara i beroendeställning och att 

inga alternativa behandlingar kunnat erbjudas dem vid detta tillfälle. Enligt 

Socialstyrelsens föreskrifter är information om delaktighet i vården en rättighet för 

patienter (SOSFS, 2005) och i denna studie anses dessa rättigheter ej tillgodosedda.  

 

Patienterna skattade hög andel BK med samtidig hög andel ÖK på frågor inom 

identitetsorienterat förhållningssätt. Bland annat visar det sig gälla de frågor som 

berör information före ingrepp och information/undervisning efter ingreppet. 

Patienterna beskriver att de fått bra information om hur behandlingen kommer att gå 

till men att de ej fått tillräcklig information om behandlingsresultatet (BK = 31 %). I 

de öppna frågorna där patienterna gavs tillfälle att komma med förbättringsförslag så 

har flera patienter uttryckt att läkare och sjuksköterskor brister i att ge information 

om resultatet av behandlingen. Flera av patienterna har dessutom uppgett att de inte 

fått några råd och anvisningar gällande egenvård (n= 31). Detta resultat kan direkt 

jämföras med Fröjd, Leo Svenne, Rubertsson, Gunningberg, och Wadensten (2011) 

resultat som också påvisar dessa brister. I föreliggande studie är dock detta 

anmärkningsvärt då kärlkliniken vid det aktuella sjukhuset infört en rutin där 

patienterna ska träffa en kärlspecialist innan de skrivs ut. Rutinen infördes för att 

förbättra informationen från läkare om behandlingens effekt samt eventuell fortsatt 

planering då dessa brister tidigare uppfattats. Enligt Halldin och Lindahl (2005) var 

en tidig och effektiv information till patienterna en avgörande faktor för att 

patienterna skulle känna trygghet och delaktighet. Att sjuksköterskan brister i sin 

information om egenvård är också anmärkningsvärt då det även här finns en 

utarbetad rutin som beskriver sjuksköterskans ansvar. Möjligheten fanns att 

patienterna inte förstått ordet egenvård då de besvarat enkäten och därför uppgett att 

det inte givits någon information.  

 

Grieve (2002) visar att tidsbegränsning och standardisering vid inskrivning och 

utskrivning av patient leder till att patientinformationen inte blir individuell. 

Sjuksköterskans ansvar vad gäller bemötande, information och undervisning beskrivs 

i socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska gällande etik 

(SOSF, 2005:5). Riktlinjerna är tydliga och säger att du som sjuksköterska ska  

kunna kommunicera på att respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Erbjuda optimal 

delaktighet genom att vara ett stöd och ge vägledning. Informera och undervisa samt 

förvissa dig om att given information är förstådd samt att uppmärksamma de som ej 
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själva uttrycker ett informationsbehov eller de som har speciellt uttalade 

informationsbehov (SOSF, 2005:5).  

 

Faktum kvarstår att patienterna skattar frågor om information och egenvård som 

bristfälligt och därför bör de prioriteras med kvalitetsförbättrande åtgärder. Detta kan 

dock bli svårt att komma till rätta med då patienterna först träffar sjuksköterska på 

den preoperativa avdelningen kallad ”slussen” och sedan interventionsläkare på 

röntgen, därefter träffar patienterna sjuksköterska på avdelningen och slutligen 

kärlspecialist. Således är det minst fyra personer ansvariga för vården kring 

patienten. Skulle det vara så att patienterna inte förstått vad egenvård står för är det 

sjuksköterskans ansvar att beskriva detta. I en studie av Lemarbre, Hudon, Coche, 

och Bourassa (1987) ansågs det viktigt att dagvårdspatienter vårdades av 

specialistsjuksköterskor. I studien där patienterna varit föremål för percutan 

angioplastik (PTA) framkom att patienterna varit ytterst nöjd med den kvalitet som 

erbjöds vid vårdtillfället, och att komplikationsrisken varit minimal om patienterna 

varit medicinskt optimerade innan behandling. I Lemarbre et al (1987) studie följdes 

alla patienter upp via telefon med specialistsjuksköterskan en vecka efter 

behandlingen. Studien som beskrivs ovan är utförd 1987 och sedan dess har 

sjuksköterskeutbildningen utvecklats. Författaren anser att specialistsjuksköterskan 

med sina specifika kunskaper och ökad kompetens kan erbjuda den perifert kärlsjuka 

patienten större förståelse för dennes specifika och ofta komplexa omvårdnadsbehov. 

Att som i Lemarbre et al (1987) studie, ha en uppföljande telefon kontakt kan vara 

modellen för att få nöjda patienter. Uppföljning kan leda till ökad patientsäkerhet, 

vilket är ett av de mål dagens hälso och sjukvård strävar efter.   

 

Hur kan det då vara så att patienterna uppger hög andel bristande kvalitet och hög 

andel övergod kvalitet samtidigt? Att övergod och bristfällig kvalitet skattades 

samtidigt på sex frågor i dimensionen identitetsorienterat förhållningssätt kan kanske 

förklaras med att vissa patienter, de som ställer frågor, får mer information än den 

som ej ställer några frågor. Författaren till föreliggande studie anser att det även kan 

vara beroende av sjuksköterskans olika förmågor att” lyssna in patienten”, dvs. aktivt 

inbjuda patienten till diskussion och då avgöra vilken information patienten har 

behov av. Detta är en av utmaningarna för dagvårdsjuksköterskan anser Gilmartin 

och Wright (2007) och Voda (2011). En annan orsak kan vara att arbetsbelastningen 

har varit ojämn, dels på ”slussen” och dels på avdelningen, då det ges mer tid åt 

patienten då arbetsbelastningen är lägre. Tse et al. (2008) undersökte sjuksköterskans 

perspektiv på hur patient- information gavs och vilka faktorer som påverkade deras 

sätt att ge informationen på. Det framkom att mer än hälften av sjuksköterskorna 

ansåg att de gav tillräcklig information i allmänhet, men att de oftast inte berättat allt 

som patienten behövde veta. Vidare beskrev författarna att patientens frågor gav 

sjuksköterskan vägledning om vilken information patienten tidigare fått och att hon 

då kunde fördjupa informationen. Detta resulterade i att en aktivt deltagande patient 

fick mer information än den som ej varit aktiv (Tse & Kwok-wie So, 2008). 

Författaren till föreliggande studie är medveten om att trots att patienterna uppgett att 

de inte fått någon information så kan de ändå ha erhållit viss information, men inte 

kunnat tillgodogöra sig den. Detta måste vi som sjuksköterskor bli bättre på att 

uppmärksamma i enlighet med socialstyrelsens författningar (SOSF, 2005:5).  

 

Utifrån författarens till den aktuella studiens perspektiv var det intressant att titta 

närmare på skillnaden mellan männens och kvinnornas skattningar vad gäller dessa 
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frågor. Detta har ej varit avsikten med denna studie att undersöka dock och redovisas 

därför inte i resultatet. Männen skattar den upplevda realiteten högre på frågor som 

gällde ansvarig läkare och information om egenvård, på övriga frågor skattade 

kvinnorna den upplevda realiteten högre. Detta visar dock ingen övertygande 

skillnad i hur personalen agerat mot kvinnliga och manliga patienter utan kan kanske 

förklaras med att olika individer har olika behov och att patienter tar emot och tolkar 

given information på olika sätt där vissa har ett större informationsbehov än andra. 

Denna teori stöttas av Klang Söderqvist (2001). 

 

Inom dimensionen sociokulturell atmosfär skattade patienterna att vårdkvaliteten vad 

gäller den generella atmosfären på avdelningen och möjligheten till enskilda samtal 

med läkare och sjuksköterska som bristfällig. Orsaken till att patienterna skattar 

bristfälligt kan eventuellt förklaras med att det på den studerade avdelningen inte 

finns några specifika samtalsrum där enskilda samtal kan erbjudas eller att 

sjuksköterskan inte uppfattat patientens önskan av att få prata i enrum. Samtidigt så 

bedömdes frågorna som mindre betydelsefulla vid detta specifika tillfälle som 

dagsjukvård utgör. Vid en framtida ombyggnation av avdelningen bör samtalsrum/ 

avskildhet dock prioriteras, då författaren anser att möjligheten skall finnas. Vad 

gäller patienternas uppfattning om att vården styrdes av deras behov snarare än av 

personalens rutiner skattades vårdkvaliteten som god. Den subjektiva betydelsen 

bedömdes dock vara högre än den upplevda realiteten. Detta visar att patienterna 

ansett det vara acceptabelt men att de förväntat sig mer. I föreliggande studie 

framkommer jämförbara resultat som presenteras i den enkätundersökning (Nationell 

Patientenkät) som utfördes våren 2010, där 1133 patienter deltog, på det studerade 

sjukhuset. Denna patientenkät delades ut på uppdrag av Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) (Institutet för kvalitetsindikatorer, 2010). Detta stärker 

trovärdigheten för resultatet i den aktuella studien av perifert kärl sjuka patienter.  

  

Metoddiskussion 

Studien följer Hälsingforsdeklarationen enligt World Medical Association (2008). 

och Vetenskapsrådets (2010) regler och riktlinjer för forskning som involverar 

människan. Efter godkännande av verksamhetschefen sändes KUPP-enkäten ut till 

de patienter som uppfyllt de fastslagna kriterierna.  

 

Under pågående studie utvidgades inklusionskriterierna till att gälla även patienter 

som åtgärdats på grund av svår läkta sår eller kritisk ischemi. Detta gjordes för att 

patientgruppen bättre skulle representeras. Behandlingen och eftervården av dessa 

patienter skiljer sig inte, och därmed kan detta ej ha påverkat resultatets reliabilitet.  

Det förekommer ändå ett stort bortfall, av 87 inkluderade patienter valde 47 patienter 

att delta. Olika variabler kan ha påverkat resultatet. Bland annat kan validiteten 

påverkats av att patienterna haft otillräcklig kunskap om vårdsituationen och tolkat 

frågorna olika utifrån sina egna förutsättningar. I föreliggande studie utfördes en 

pilotstudie där tilläggsfrågorna testades innan de lades till i formuläret för att 

minimera ett sådant utfall. För att studien ska ha hög reliabilitet bör respondenter 

uppfatta frågorna på samma sätt (Ejlertsson, 2005).  

 

I denna studie har mätinstrumentet KUPP använts. Detta instrument är väl beprövat 

och validerat (Wilde et al, 1998; Larsson, 2000). Den framtagna standardiserade 
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enkäten kan dock ifrågasättas då den ej tidigare använts för att mäta vårdkvaliteten 

vid dagkirurgi förut.  

 

Anledningen till att författaren valde att använda enkät i detta fall var flera. För det 

första är rätt utformade enkäter lätta att fylla i och därmed lätt att använda. Genom 

att enkäten skickades hem till patienterna gavs längre tid att besvara frågorna i 

hemmet. Möjligheten fanns även att samla in data från många patienter samtidigt på 

kort tid. I jämförelser som gjorts mellan olika instrument som mäter kvalitet ur ett 

patientperspektiv framkommer att fördelen med KUPP var att modellen hade en 

gedigen uppsättning frågor som kunde förstås av patienterna (Nathorst – Böös et al. 

(2001). Innan föreliggande studie genomfördes fanns tanken att istället utföra 

intervjuer med samma patientgrupp, men i en studie av Larsson (2000) där 

jämförelser mellan patienter som intervjuats och patienter som fått besvara 

frågeformuläret KUPP diskuterades att den lägre skattningen av vårdkvalitet som de 

intervjuade patienterna uppgav troligtvis hade sin förklaring i att patienterna hade 

lättare att besvara emotionellt laddade frågor i ett frågeformulär. En av fördelarna 

med att KUPP använts i detta fall, är att samma undersökning kan utföras igen vilket 

får ses som värdefullt i ett senare kvalitetsarbete på den studerade avdelningen 

(Wilde-Larsson & Larsson, 2004).   

 

KUPP enkäten innehåller många påståenden och kan därför uppfattas som krävande 

att besvara. Detta kan ha varit en nackdel i denna studie då författaren observerat en 

varierande svarsfrekvens på påståenden där patienterna skulle skatta både upplevd 

realitet och subjektiv betydelse. På demografiska frågor som berör ålder, kön och 

utbildning samt på allmänna frågor om fysisk och psykiskt välbefinnande är 

svarsfrekvensen dock hög. För att beräkna de missade värden – missing values, 

räknar programmet KUPPIT ut ett medelvärde på de frågor som ingår i faktorn eller 

dimensionen för bedömning av åtgärdsindex. För att undvika detta bortfall skulle en 

förkortad och ännu mer riktad variant av KUPP ha utarbetats av författaren, där 

frågor som endast berört dagsjukvård och som inkluderat dimensionerna medicinsk - 

tekniska förutsättningar och identitetsorienterat förhållningssätt ha kunnat bidra till 

ett mindre bortfall och därmed en högre reliabilitet. En anledning till att många valde 

att ej delta i studien kan också ha orsakats av det stora media intresse som förelegat 

under studietidens gång. Media har lagt fokus på att kärlkirurgin i det aktuella länet 

varit hotad, och då främst den endovaskulära delen av kärlkirurgisk intervention. 

Patienterna kan ha påverkats av detta och upplevt att deras deltagande ändå ej kunnat 

bidra till någon förändring/förbättring gällande vårdkvaliteten.   

 

På flera påståenden inom dimensionen fysiskt – tekniska förutsättningar beskrev 

patienterna frågan som ej aktuell. Tillika gällde detta även vissa frågor inom 

dimensionen sociokulturell atmosfär. Dessa dimensioner hade kunnat modifieras och 

flera av frågorna hade kunnat exkluderas utan att för den skull tappa trovärdigheten, 

då patienter som vårdas dagkirurgiskt troligen inte har samma behov som en patient 

som vårdas under längre tid. Detta belyses då en patient i denna studie (nr 33) uppger 

att hon tyckte att vissa frågor var svåra att svara på eftersom hon endast varit på 

lasarettet över dagen. Med en svarsfrekvens på 54 % är det svårt att generalisera 

resultatet. Dock kan denna studie ge en liten uppfattning om hur vårdens kvalitet 

uppfattas utifrån ett patientperspektiv då denna mätning utfördes. 
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Detta examensarbete är en empirisk deskriptiv studie med kvantitativ ansats. 

Forsberg och Wengström (2003) beskriver att empirin utgår från patienters 

erfarenheter och egna värderingar och den kvantitativa ansatsen har för avsikt att 

hitta bevis för vilken rutin, behandlingsmetod eller omvårdnadsåtgärd som är till 

störst nytta för patienten. I denna studie kunde författaren identifiera att patienterna 

skattade vårdkvaliteten som såväl bristande som övergod. Därmed finns anledning att 

titta närmare på kvalitetsfrågorna och utforma och implementera nya förbättrade 

rutiner på den studerade kliniken. 

Förslag till vidare forskning 

Flera studier som denna, där man undersöker patientens perspektiv av vårdkvalitet 

vid dagsjukvård, borde genomföras regelbundet. Att känna till de brister som kan 

förekomma ger organisationen möjlighet att arbeta vidare med kvalitetsförbättrande 

åtgärder. I detta fall framkommer att rutiner gällande patientinformation behöver 

utarbetas. Vinsterna med detta blir troligtvis nöjda patienter och således även nöjd 

personal vilket i sin tur leder till ökad patientsäkerhet. 

 

Andra frågor som skulle vara värdefulla att utforska är: Har vi beredskap och 

eftersöker patienterna mer preventivt arbete i vården? Det står idag klart att inte bara 

medicinsk eller kirurgisk åtgärd räcker i det långa loppet vad gäller symtomlindring 

vid claudicatio , utan patienten måste själv aktivt förändra sin livsstil, detta kan t ex 

innebära rökstopp och förändrade motions och kostvanor. Vilka resurser kan vi 

erbjuda patienterna vad gäller fysisk aktivitet och rökavänjning på våra sjukhus? 

Fungerar och räcker de alternativ som primärvården idag kan erbjuda, med tanke på 

den åldrande befolkningen? Detta fenomen och hur det värderas hos patienterna var 

ej intentionen med denna studie dock men kan vara värdefull att senare undersöka.  

Slutsats 

Denna studie kan ej generaliseras till en hel population av kärlpatienter men den ger 

en fingervisning om att kvalitetsförbättrande åtgärder bör prioriteras vad gäller 

framförallt patientinformation och undervisning.  
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Bilaga 1 

Information till dig som 

ska genomgå kärlbehandling på röntgenavdelning 

 

 

  
                   Kirurgkliniken 

 

 

Kärlbehandling på röntgenavdelningen kallas också endovaskulär operation och 

innebär att operationen sker från insidan av kärlet. Med hjälp av katetrar kan man 

vidga kärlet på olika sätt t ex genom ballongvidgning med eller utan inläggning av 

metallnät. För att läkaren, den endovaskulära specialisten, ska se vad som görs 

används röntgen.  

 

Förberedelser hemma 

Kvällen före samt på undersökningsdagens morgon ska du duscha enligt den 

duschinstruktion du fått med kallelsen.  

Om du tar några mediciner, ta gärna med dig dessa till avdelningen. Ta även med 

fotolegitimation, toalettartiklar, inneskor och eventuellt något att läsa.  

 

Lämna värdesaker, smycken och större summor pengar hemma. 

 

Du ska inte äta någon fast föda 4 timmar innan undersökningen och inte dricka något 

2 timmar innan. 

 

Om tablett Metformin eller Glucophage 

Om du behandlas med någon av ovanstående tabletter ska du på undersökningsdagen 

inte ta dessa tabletter. De får tidigast tas 48 timmar efter undersökningen om inget 

annat meddelas vid utskrivningen.  

 

På avdelningen 

På undersökningsdagens morgon går du till Slussen, plan 11, där du blir 

omhändertagen av en sjuksköterska.  

Du kommer att få en urinkateter (böjlig slang som dränerar urin från urinblåsan) och 

en venkanyl i armen där du får läkemedel eller dropp.  

 

Undersökningen 

Ingreppet görs på röntgen. Du kommer att vara vaken, men få lokalbedövning i 

ljumsken där ett litet snitt kommer att läggas. Via detta snitt kan sedan läkaren föra 

in en tunn kateter där kontrast tillförs, för att se hur kärlet ser ut inuti. 

 

Om läkaren finner en förträngning, stopp eller försvagning i kärlet kan denna oftast 

vidgas genom att blåsa upp en ballong och öppna kärlet eller genom att lägga in ett 

nät (stent). När undersökningen avslutas, sätts ett clips som försluter kärlet. 
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Efter undersökningen kommer du tillbaka till avdelningen. En timme efter ingreppet 

får du vanligtvis fika, det är bra att dricka mycket. Efter ytterligare en timme får du 

stiga ur sängen och urinkatetern och venkanylen tas bort. Medan du har sängläge 

kommer personalen att inspektera ljumsken för att upptäcka eventuell blödning samt 

kontrollera benens värme och färg.  

 

Innan hemgång, som sker samma dag, får du träffa en läkare. 

 

Uppföljning 

Efter ingreppet kan du uppleva ömhet som kan kvarstå upp till en vecka. Ibland 

uppstår även blåmärken. Det kan också läcka lite sårvätska från ljumsken. Du kan 

återuppta normala aktiviteter efter 2 dagar men bör undvika att lyfta mer än 5 kg till 

dess att såret är läkt. Om tecken på infektion i såret eller kvarstående smärta, 

kontakta din läkare. 

 

Återbesök till kärlsjuksköterska sker omkring en månad efter undersökningen. 

 

 
Frågor och kontakt 

Om du undrar över någonting, vänd dig i första hand till   

kirurgavdelning XXX på telefon: 

XXX-XXXXXX 

Kirurgmottagningen, dagtid, telefonnummer: 

XXX - XXXXXX 

 

Vid problem på kvällar, nätter och helger, kontakta 

Sjukvårdsrådgivningen, telefonnummer: 

1177 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


