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Abstrakt 

Studiens syfte var att beskriva hur människor upplever att genomgå en 

operation på en dagkirurgisk enhet. Detta för att fånga deras upplevelser av 

bemötande, eventuella oro och problem under och efter operationen. För att få 

en övergripande blid gjordes en litteraturstudie. Från denna så formulerades 11 

huvudfrågor som stod till grund för en enkät. Enkäten konstruerades efter 

liknande enkäter som mall. Den testades i en första förstudien på vårdpersonal 

vid en operationsavdelning på ett sjukhus i norrbotten. En andra förstudie 

gjordes på en mindre grupp personer som blev opererade på 

operationsavdelningen. Efter detta fick den sin slutgiltiga form och delades ut 

till 135 personer som fick förfrågan om deltagande i studien. 120 personer valde 

att deltaga och besvara enkäten. Huvudfynden var att de som blev opererade på 

operationsavdelningen på ett sjukhus i norrbotten var mycket nöjda med den 

dag de spenderade där. De ansåg sig bra bemötta och att de hade fått bra 

information och stöd för att klara av detta. Även om dagkirurgi innefattar en del 

smärta så klarar de allra flesta av detta på ett bra sätt. Det fanns dock några som 

önskade mer information angående smärthantering och egenvård. Av deltagarna 

i studien angav 74,4 procent att de upplevde komplikationer efter operationen 

vanligast var svårigheter att röra sig som tidigare och ont i halsen. 

 

Nyckelord: Dagkirurgi, kvantitativ, upplevelser,  
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Alla personer som skall genomgå en operation är oroliga för detta enligt Grieve 

(2002). Människor som tidigare har haft en cancersjukdom samt de som har 

psykiska besvär kan befaras vara mer oroliga än andra inför en operation 

(Caumo, Schmidt, Schneider, Bergmann, Iwamoto, & Banderira, 2001). 

Maranets och Kain (1999) har visat att kön, rökning, hög utbildning, låg fysiskt 

status och om man ska opereras för första gången är faktorer som disponerar för 

oro. Högre utbildning som riskfaktor kan förklaras med att de personerna tar 

reda på mer och är därmed mer medvetna om olika risker i samband med 

operation och anestesi. Däremot har det visat sig att tidigare erfarenheter av 

kirurgi minskar oro och ängslan. Enligt Duggan, Dowd, O´Mara, Harmon, 

Tormey och Cunningham (2002) så har dagkirurgiska patienter en speciell 

situation som förstärker oron. De hinner inte vänja sig vid sjukhusmiljön, och 

tiden är ofta en bristvara på grund av det höga tempo som dagkirurgi bedrivs 

under. Om den preoperativa väntan blev för lång ökade det också 

obehagskänslan vilket sedan kunde skapa ångest enligt Rhodes, Miles och 

Pearson (2006).  

 

Bristande information och att inte veta vad som ska hända kan också bidra till 

att skapa oro. Enligt Walker, Brooksby, Mcinerny och Taylor (1998) upplevde 

många personer inom dagkirurgisk verksamhet brist på kunskap om vad som 

ska ske som mycket otillfredsställande. I studier av Grieve (2002); Boker, 

Brownell och Donen (2002); Sjöling, Nordahl, Olofsson och Asplund (2003) 

har de visat att preoperativ information gav positiva effekter hos flertalet 

personer. De var mer nöjda med omvårdanden under sin sjukhusvistelse och 

den postoperativa smärtlindringen ansågs också som bättre. Enlig Sjöling et al. 

(2003) så önskade de flesta personerna både muntlig och skriftlig information. 

De föredrog den skriftliga informationen på ett tidigt stadium, för att kunna läsa 

hemma i förväg. Dagkirurgiska patienter ansåg dock enligt Pai och Nicholl 

(2004) att skriftlig information inte var lika bra som muntlig och kunde inte 

ersätta den muntliga utan endast komplettera den. Enligt Walker et al. (1998) så 

är sjuksköterskor de som informerar mest om operationsprocedurer och ger 

mest råd om egen vård. 
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Brumfield, Kee och Johnson (1996) studerade hur dagkirurgiska patienter och 

sjuksköterskor såg på hur information skulle ges vid dagkirurgi. Båda grupperna 

ansåg att den viktigaste informationen preoperativt var att få veta när 

operationen skulle ske, hur den skulle gå till och hur de skulle må efteråt. 

Sjuksköterskorna ansåg att när och hur operationen skulle utföras var viktig 

information. Men om hur man mår ville de vänta med för att inte skrämma. De 

som skulle opereras förväntade sig mer information om förebyggande av 

postoperativa komplikationer. Båda grupperna skattade det psykosociala stödet 

högst. Enligt Brumfield et al. (1996) så önskade de som genomgick dagkirurgi 

information på ett tidigt stadium för att kunna planera och förbereda sig inför 

operationen. Samtidigt är det enligt Walker et al. (1998) känt att vissa personer, 

för att inte upplevas som dumma eller störande, undvek att ställa frågor trots att 

de vill ha information.  Det fanns även patienter som inte ville ha någon 

information om operationen för då kände de sig inte oroliga.   

 

Den korta tid som personerna tillbringar på sjukhuset i samband med dagkirurgi 

ställer speciella krav på omhändertagandet (Nagelhout & Boytim, 2001). Ont 

om tid medför korta möten mellan sjuksköterska och vårdmottagare. Vilket 

försvårar då sjuksköterskan ska etablera en vårdande relation och informera om 

ingreppet. Det krävs mycket av sjuksköterskan för att resultatet ska bli bra 

(Rogan Foy & Timmins, 2004). Detta bekräftas i en studie av Pai och Nicholl 

(2004) där de jämför de som genomgår dagkirurgi med personer som skall få en 

ledprotes inopererad. De visar att de som genomgår dagkirurgi får mindre 

information om riskerna med operationen än vad de önskar för att kunna ta 

ställning till om de ska genomgå operationen eller inte. Den information som de 

som genomgår dagkirurgi får om ingreppet, hur det går till, eventuella 

komplikationer, samt om det finns andra alternativ att tillgå sker under 

tidspress. Detta ledde till att en femtedel av de som genomgår dagkirurgi inte 

kunde minnas att de hade fått information angående hur operationen skulle 

utföras av kirurgen. Endast två femtedelar kunde minnas att de hade fått 

information angående eventuella komplikationer (Pai & Nicholl, 2004).      
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Många av personerna är väl förberedda och har en positiv upplevelse av 

dagkirurgi men för vissa är dagkirurgin skrämmande. Det kan vara det första 

mötet personen har med den avancerad sjukvård som kirurgi är, vilket kan vara 

skrämmande. Enligt Rogan Foy och Timmins (2004) så bör sjuksköterskan, för 

att kunna hjälpa, ha en holistisk syn och inte anta att personen är väl förberedd. 

De menar vidare att sjuksköterskor inom dagkirurgi behöver utveckla en 

förmåga att finnas där i nuet för vårdmottagaren i sin vårdande relation. Enligt 

Rogan Foy och Timmins så kan ibland personerna uppleva att de inte känner sig 

som en unik individ utan ses som en i mängden. De allra flesta som genomgår 

dagkirurgi upplever smärta då de efter operation lämnade sjukhuset och de har 

kvar smärtorna ett par till fyra dagar i snitt. De ville också ha mer information 

angående smärtlindring och egenvård enligt McHugh och Thomas (2002). 

Enligt Rogan Foy och Timmins (2004) så uppskattade de som genomgår 

dagkirurgi sjuksköterskor som kunde ge individuell information och stöd i sin 

situation och att de upplevde det som mycket positivt att sjuksköterskan fanns 

där för dem i nuet. En bra och välutvecklad kommunikation mellan 

sjuksköterska och vårdmottagare var en viktig förutsättning.   

 

Mer och mer kirurgi utförs i dag som dagkirurgi och det har skett en kraftig 

expansion de senaste åren både beträffande omfattning och vilka operativa 

ingrepp som kan utföras som dagkirurgiska ingrepp (Jarrett, 2001; McHugh & 

Thomas, 2002; Rhodes et al. 2006). Patientgruppen som opereras polikliniskt 

har breddats och inkluderar både äldre personer och de med stora vårdbehov. 

Operationsmetoderna har utvecklats och förfinats vilket medför att 

operationstiden har minskat (Nagelhout & Boytim, 2001). Enligt Aldwinckle 

och Montgomery (2004) så är hög ålder inget hinder för dagkirurgi. 

Komplikationsmönstret för människor över 70 år och de under är likartat och 

bedömningen måste göras individuellt och inte generellt via åldersgrupper. Den 

här utvecklingen har påskyndats av tekniska framsteg, bland annat inom 

fiberoptik, vilket medfört bättre operationstekniker. Framsteg inom 

anestesimetoder och anestesiläkemedel har också bidraget till en ökning av 

dagkirurgin (Young, O’Connell & McGregor, 2000; McHugh & Thomas, 2002; 

Jarrett, 2001; Rhodes et al. 2006). Dagkirurgi är framförallt billigare och det är 
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en fördel att personen inte behöver vänta så länge på att bli opererade (Young et 

al. 2000). Vanliga ingrepp inom dagkirurgiskverksamhet är ljumskbråck samt 

andra bukväggsbråck, laparaskopiska operationer som cholecystektomier, 

gynekologiska undersökningar och steriliseringar, andra operationer som 

åderbråck, hemorrojder, mindre ortopediska ingrepp som till exempel 

artroskopier och ostetomier enligt Coll och Ameen (2006). De som genomgår 

dagkirurgi har bra smärtlindring mindre illamående och kräkningar då de oftast 

klarar av detta i hemmet. En ytterligare stor vinst är minskad risk för 

nosokomial smitta då personen får vistas i sitt egna hem detta enligt Rhodes et 

al. (2006).   

 

De som genomgår dagkirurgi upplever i stort samma symtom som inneliggande 

personer efter en operation. Vanligt är smärta, ångest, illamående, dimmig syn, 

huvudvärk och muskelvärk. Allvarligare symtom som större blödningar och 

sårinfektioner är sällsynta hos de som genomgår dagkirurgi (Coll & Ameen, 

2006; Young et al. 2000). De problem som de som genomgår dagkirurgi 

generellt upplevde som minst allvarliga var äta, dricka, elimination, illamående 

och sårvård. Medan de personer som genomgick ortopedisk och plastik 

kirurgiska ingrepp var de grupper som i stort upplevde mest problem som 

smärta och inskränkningar i det dagliga livet (Young et al. 2000). I en studie av 

Coll och Ameen (2006) så skattade de som genomgår en ljumskbråcksoperation 

smärtan som högst av de som blir opererade inom dagkirurgi, de upplevde 

också att smärtan kunde stanna kvar en längre tid. Enligt Rogan Foy och 

Timmins (2004) så behöver sjuksköterskor bli bättre på att ge de som genomgår 

dagkirurgi redskap för att bättre klara av den postoperativa fasen i hemmet, 

detta medför att sjuksköterskor behöver bli bättre på att lyssna efter var 

personerna har för kunskap och fylla i där det behövs. Lyssna och se det 

outtalade är mycket viktiga egenskaper hos sjuksköterskor inom dagkirurgi. 

Mötena är korta och avvägningar måste göras angående anestesi, information 

om till exempel sårvård och omläggningar så är detta essentiellt för personen att 

besluten blir rätta. En sjuksköterska som är väl förberedd på att lyssna och vara 

närvarande för den människa hon skall vårda kommer även att ge ett uttryck av 

säkerhet och lugn vilket enligt Rogan Foy och Timmins (2004) är en 
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förutsättning för god omvårdnad. De allra flesta personer som opereras 

dagkirurgiskt är nöjda och skulle göra om det om det behövdes en ny operation. 

Flertalet av de som genomgår dagkirurgi klarar av att ta hand om sin egna 

postoperativa vård i hemmet och behöver ej söka hjälp för några 

komplikationer. Det är mycket få som behöver få vidare vård på grund av 

komplikationer som uppstår efter hemgång (McHugh & Thomas, 2002; Young 

et al. 2000). Personerna upplever mer självständighet då han eller hon får vara i 

sitt egna hem. Det är dock viktigt att de får nödvändiga verktyg för att klara av 

den postoperativa konvalescensen i hemmet (Young et al. 2000).  

 

Mycket arbete har spenderats på att öka säkerheten och minska kostnaderna 

inom kirurgin (Pai & Nicholl, 2004). En operationsavdelning skall arbeta så 

effektivt som möjligt, enligt Jarrett (2001) finns det likheter med en maskin som 

producerar. Dagkirurgi är ett kostnadseffektivt och ett säkert sätt att behandla 

många människor. Men det kräver att kirurger, anestesiologer och 

sjuksköterskor arbetar tillsammans enligt Jarrett. Det finns få studier som har 

undersökt hur personer upplever vården perioperativt. Den forskning som finns 

är mer riktad mot ett sjuksköterskeperspektiv där vårdarna får ge uttryck för hur 

de upplever att de på bästa sätt kan stödja, visa respekt, lindra lidande och 

befrämja hälsa (Lindwall, von Post & Bergbom, 2003; von Post & Eriksson, 

1999).  

 

Enligt den genomgång av litteratur på området som är gjord råder det delade 

meningar om vilka erfarenheter som personer som genomgår dagkirurgi har av 

vårdinsatsen. Det finns endast ett begränsat antal studier som beskriver detta 

ämne. För att ge personer som genomgår dagkirurgiska ingrepp de bästa 

förutsättningarna för en positiv upplevelse av den dagkirurgiska vården är det 

viktigt att ta reda på deras erfarenheter. För att kunna rätta till eventuella fel och 

brister, men också för att behålla och utveckla det som redan är bra. 
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Syfte 

Syftet med studien var att beskriva människors erfarenheter av att genomgå en 

opereration på en dagkirurgiskenhet.  

 

Metod  

 

Studien genomfördes vid den dagkirurgiska operationsavdelningen på ett 

sjukhus i norrbotten. Där har enkäter delades ut till de personer som blev 

opererade. Enkäten konstruerades utifrån en systematisk litteraturstudie som 

identifierade viktiga områden att undersöka och specifika frågeställningar att 

besvara. För att avgränsa studien formulerades inklusionskriterier. Enkäterna 

fylldes i av deltagarna i studien i hemmet, skickades in med post, vartefter det 

samanställdes och analyserades. 

 

Instrument  

Konstruktionen av enkäten utgick ifrån en systematisk genomgång av 

litteraturen på området. Utifrån den litteratursökningen som gjordes, via de 

bibliografiska referensdatabaserna CINAHL och Academic search kunde 

frågeställningar formuleras. De frågor som framkom är numrerade nedan.  

 

Specifika frågeställningar:  

1. Blir man bra bemött på operationsavdelningen?  

2. Är den information som ges bra och vem upplever personerna som 

givare av denna information? 

3. Upplever personerna som genomgår operationerna oro och rädsla? 

4. Upplever personerna som genomgår operationerna smärta på 

operationsavdelningen och i hemmet? 

5. Hur upplevs miljön på operationsavdelningen?  

6. Vilka komplikationer upplever personerna som genomgår 

operationerna?  

7. Hur söker man själv information om sin operation?  

8. Är personerna som genomgår operationerna nöjd med den dag de 

spenderade på operationsavdelningen? 
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9. Har avståndet från hemmet till operationsavdelningen någon inverkan 

på svaren? 

10. Har kön, ålder, utbildningsnivå, närståendes medverkan, typ av 

operation inverkan på svaren på dessa frågor?   

11. Har personerna som genomgår operationerna några andra kommentarer 

om sina erfarenheter?   

 

Validitet och reliabilitet  

För att stärka validitet och reliabilitet i studien användes flera strategier. En 

strategi var att utgå ifrån en systematisk litteraturöversikt av området när 

enkäten konstruerades (Jmf. Polit och Hungler 1999, s. 418). En annan var att 

testa den först sammanställda enkäten i en förstudie med operationspersonalen 

på operationsavdelningen. De fick gå igenom enkäten för att bedöma den utifrån 

deras kliniska erfarenhet och pröva validiteten av innehållet (jmf. Polit och 

Hungler 1999, s. 418-419). Smärre justeringar gjordes efter personalens 

genomgång. En tredje var att genomföra en andra förstudie med 18 personer 

som blev opererade på operationsavdelningen. Dessa personer fick förutom 

enkät och informationsbrev även en muntlig information om att de skulle delta i 

en förstudie. Deltagarna uppmanades att kommentera enkäten och då speciellt 

om de hade problem med förståelsen av frågorna. Efter noga genomgång av 

enkätsvaren och kommentarerna så gjordes ytterligare några smärre justeringar 

(jmf. Hansagi och Allebeck 1994, s. 63-64). Efter dessa tre steg fick enkäten sin 

slutgiltiga utformning.    

 

Deltagare  

Den populationen som undersöks utgjordes av personer som blev opererade på 

operationsavdelningen på ett sjukhus i norrbotten. Inklusionskriterier för att 

delta i studien var att deltagaren skulle vara en vuxen person över 18 år och inte 

lida av någon diagnostiserad kognitiv störning. För att bli inkluderad i studien 

skulle personen bli opererad på operationsavdelningen under den aktuella 

tidsperioden. Bedömning och kontroll av inklusionskriterier gjordes av den 

sjuksköterska som tjänstgjorde på uppvakningsavdelning där även förfrågan om 

deltagande i studien gjordes. Alla människor som uppfyllde 
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inklusionskriterierna och som opereras vid operationsavdelningen under 

tidsperioden 070417-070615 fick en förfrågan om att delta i studien. 

Sammanlagt tillfrågades 135 personer om deltagande och av dem svarade 120 

personer på enkäten. Bortfallet var 15 personer och detta ger en svarsfrekvens 

på 89 procent. Svarsbortfallet på frågorna i de besvarade enkäterna var endast 

0.86 procent.   

 

Datainsamling 

Enkäten delades ut på uppvakningsavdelningen. Där fick deltagarna förfrågan 

om att delta i studien och de som var positiva fick med sig en enkät (bilaga 1.) 

och ett informationsblad (bilaga 2.) när de lämnade avdelningen. 

Informationsbladet gav en skriftlig förklaring till avsikten och omfattningen av 

studien. Deltagarna kunde i lugn och ro hemma ta ställning till om de ville delta 

i studien. Det slutgiltiga beslutet tog deltagaren när de fyllde i och postade 

enkäten med ett frankerade kuvert som delades ut med enkäten. Kuverten 

sändes till Luleå tekniska universitet samt vidare till mig i förslutet skick. 

Enkäterna togs om hand och numrerades och registrerades.  

 

Analys av data 

Svaren från enkäterna matades in och bearbetades med statistikprogrammet 

Statistical Package for the Social Science (SPSS) samt med stor hjälp av boken SPSS 

steg för steg av Lars Wahlgren (2005) .  

 

Analysen gjordes med deskriptiv statistik och gjordes med hjälp av frekvens- 

och korstabeller med flera variabler. För att enklare kunna se samband och 

kunna skapa en enklare förståelse av analysen användes även diagram och 

histogram för att visualisera resultaten. I analysen har hänsyn tagits till 

fördelningen mellan grupperna så att en snedfördelning inte skulle uppstå och 

ge felaktiga värden.  

Kommentarer som är givna i enkäterna har analyserats kvalitativt genom att 

göra en syntes av innehållet (jmf. Rhodes, Miles och Pearson, 2006).  
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Etiska övervägande 

Det fanns en risk att personerna som deltog i studien kunde uppleva det som 

kränkande att behöva svara på en enkät om operationen som de gått igenom. En 

annan risk var att de skulle kunna ha upplevt sig tvingade att delta och att 

personliga kommentarer skulle bli igenkända av personalen och påverka den 

vård de får i framtiden. Jag bedömde att dessa risker kunde hanteras genom en 

noggrann process av informerat samtycke och att deltagarna i studien kunde 

vara säkra på att materialet handhades konfidentiellt.  

 

Vid informationen fick deltagarna, både muntligt och skriftligt information om 

att deras deltagande skedde helt på frivillig basis. Medgivande till att delta 

skedde genom att personen först valde att ta emot enkäten och slutligen skicka 

in den. Om personen inte valde att delta kunde denne helt enkelt välja att inte 

skicka in någon enkäten. Studien är prövad och godkänd av 

etikkommittén vid Institutionen för hälsovetenskap, Luleå universitet.  

 

 

Resultat 

 

Resultatet pressenteras med utgångspunkt från de viktigaste frågeområdena som 

berördes i enkäten, erfarenhet av bemötande, oro, smärthantering, 

smärthantering i hemmet, komplikationer, miljö, informationssökande och 

tillfredställelse. Resultatet redovisas i text, tabeller och figurer.   

 

Huvudfynden var att de som blev opererade på operationsavdelningen var 

mycket nöjda med den dag de spenderade där. De ansåg sig bra bemötta och att 

de hade fått bra information och stöd. Även om dagkirurgi innefattar en del 

smärta så klarar de allra flesta av detta på ett bra sätt. Det fanns dock några som 

önskade mer information angående smärthantering och egenvård. Av deltagarna 

i studien angav 74,4 procent att de upplevde komplikationer efter operationen 

vanligast var svårigheter att röra sig som tidigare och ont i halsen. Det fanns 

inget säkerställt statistiskt samband mellan å ena sidan variabler som kön, ålder, 
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utbildningsnivå och längd på resväg och å andra sidan variabler som oro, 

komplikationer och graden av nöjdhet. Drygt hälften av de opererade var i 

åldrarna 45-64. Åldersgrupperna 25-44 och 65-74 utgjorde ungefär en femtedel 

var. Fördelningen mellan antalet operationer och kön samt ålder visas i tabell 1.  

 

Tabell 1. Fördelning mellan operationer, kön och ålder samt den totala 

procentuella fördelningen mellan de olika operationerna.    

Operationer  kön 18-24 
år 

25-44 
år 

45-64 
år 

65-74 
år 

75-84 
år 

85 år 
och 
äldre 

Procent 
fördelning 
(%)  

Bråck man   5 26 8 6 1 41,2 
 kvinna 1 1 1     
Lap. Bråck  man  1 4 2   5,9 
Varicer man   4 3   24,4 
 kvinna  5 11 5 1   
Gyn.  kvinna  3 3 1   5,9 
Lap. Galla. man   6    8,4 
 kvinna  2 1 1    
Hand fot knä man   2 1   3,4 
 kvinna      1   
Manligt genetalia man  2     1,7 
Prostata man   1    0,8 
Hudförändring man  2     2,5 
 kvinna  1      
Plastik operation kvinna    2   1,7 
Analt  man  1 1 1   4,2 
 kvinna    2    

 

 

Fördelningen mellan könen var att 94 procent av bråckoperationerna bestod av 

män och 75 procent av variceroperationerna utgjordes av kvinnor. Vid det 

laparaskopiska galloperationerna och operationer i analområdet utgjordes 

patienterna till 3 femtedelar av män. Vid operationer på hand/fot knä var 

fördelningen att 3 fjärdedelar bestod av män, även vid borttagning av 

förändringar i huden var männen den större gruppen bestående av 2 tredjedelar. 

Medan reduktionsplastiksoperationer uteslutande var kvinnor.  

Resvägen var mycket varierande för deltagarna i studien de som hade längst 

resväg till sjukhuset uppgav avståndet till 500 km medan den kortaste uppgav 

100 meter. 42 procent uppgav att de hade ett avstånd som översteg 80 km från 

hemmet till sjukhuset.  
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Utbildningsnivån fördelades sig så att omkring en tredjedel hade motsvarande 

grundskola och en fjärdedel hade studerat på universitet/högskola. Av 

deltagarna i studien så hade 52 procent med sig en närstående då de besökte 

operationsavdelningen. 

 

Några deltagare i studien uppgav i sina kommentarer att resvägen till sjukhuset 

var allt för lång och kommunikationsmedlen var för dåliga. En man ansåg att 

han hade en allt för lång resväg och att detta påverkade negativt hans 

förberedelser inför operationen. Det fanns också de som uppgav att det var 

positivt att man hade koncentrerat och fördelat olika operationer mellan 

lasaretten i Norrbotten.   

 

Bemötande  

Alla deltagare i studien anser sig blivit bra bemötta på operationsavdelningen. 

De uppgav också att personalen kunde svara på deras frågor då de kom till 

mottagningen på operationsavdelningen. De deltagare i studien som var över 65 

år var allra mest positiva till bemötandet det fick. De allra flesta av de 

tillfrågade ansåg också att personalen kunde ta sig tid för att hjälpa dem och ge 

det stöd som de ansåg sig behöva. 

 

Nästan alla uppgav att de var nöjda med den information som de hade fått innan 

de kommit till operationsavdelningen. Ingen av deltagarna var missnöjda med 

den information de fick före operationen. De var mycket få deltagare i studien 

som anmärkte på bemötandet inne på operationssalen 97 procent ansåg att 

bemötandet var bra, var av 91 procent ansåg att det var mycket bra. Av 

deltagarna som uppgav att de blev dåligt bemötta inne på operationssalen var 

alla kvinnor i åldersguppen 25-44 år och hade en resväg som understeg 80 km. 

Den största delen (93 %) ansåg att personalen inne på operationssalen kunde 

svara på deras frågor. Nästan alla (98 %) som uppgav att de fick ett bra 

bemötande inne på operationssalen uppgav även att de kände sig trygga där 

inne. Nästan 2 tredjedelar tyckte att deras förväntningar stämde mycket väl in då 

de kom i på operationssalen och hela 88 procent tyckte att deras förväntningar 

infriades. Även på uppvakningsavdelningen uppgav näst intill alla att de blev 
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bra bemötta och att personalen kunde på ett bra sätt besvara deras frågor. 

De allra flesta var nöjda med den information som läkaren gav om narkosen, 

bedövningen. De deltagare som hade en utbildningsnivå som översteg 2-årigt 

gymnasium var mest positiva till den information de fick. Nästan alla tillfrågade 

angav att det var en läkare som förklarade hur operationen skulle gå till och 98 

procent av dessa var nöjda och förstod den. Av de deltagare i studien som 

uppgav att de tyckte att informationen var dålig om operationsresultatet var 2 

tredjedelar i utbildningsnivå 2-årigt gymnasium eller lägre. För övrigt gick det 

ej att finna något samband mellan bakgrundsvariablerna, ålder, kön, 

utbildningsnivå och avstånd till sjukhuset och informationen om hur narkosen 

och bedövningen, eller hur operationen skulle gå till. 

 

Flera av deltagarna i studien hade kommentarer om att de inte hade fått någon 

information efter operationen vilket de hade önskat mer av. Några uppgav i sina 

kommentarer att de upplevde informationen som mycket bra och lugnande. Det 

fanns även deltagare som uppgav att de hade kunskaper från tidigare operationer 

och då behövde de inte samma stöd från personalen som andra kunde ha behövt.   

 

Den vanligaste nedskrivna kommentaren bland deltagarna i studien var en 

kommentar om bemötandet. Många var positiva och tackade personalen som 

flera tyckte var mycket bra. Många uppgav att de upplevde att det gick över 

förväntan att bli opererad. Flera påpekade de fått ett bra individuella bemötande. 

Det fanns också en del negativa kommentarer. Flera deltagare i studien 

kommenterade att personalen verkade vara stressade och arbeta på rutin. Det 

fanns även några som tog upp bristande service känsla hos personalen. Många 

upplevde inte att de som patienten var i fokus och att personalen ibland kunde 

ha svårt att visa hänsyn. Flest kommentarer av negativ karaktär riktades mot 

bemötandet inne på operationssalen. Det var endast positiva kommentarer om 

personalen på uppvakningsavdelningen. 
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Oro och rädsla  

Resultatet visar att kvinnor var mer oroliga och rädda inför operation än vad 

männen var. De som genomgick operationer i genitale området skattar oro högst 

se figur 1. Många upplevde att personalen tog hänsyn till att de som blev 

opererade kunde känna oro och var nervösa.  

 

För att få svar om man upplever oro och rädsla, fick deltagarna i studien skatta 

sin oro på en tiogradig skala. På skalan var noll avsaknad av oro och 10 hög 

grad av oro. En tredjedel av deltagarna i studien upplevde ingen oro alls innan 

de kom till operationsavdelningen medan hälften skattade sin oro till 1 eller 

under. Det var nästan tre gånger så många män som kvinnor som uppgav att det 

inte upplevde oro. Bland kvinnorna skattade 26 procent sin oro till fem och över 

medan det bland männen var 16 procent som gjorde detta. De deltagare i studien 

som uppgav att de blivit opererade i hand/fot eller knä skattade sin oro lägst 

medan de som skattade sin oro högst var de män som opererades i genitale. 

Även för kvinnor som genomgick ett gynekologiskt ingrepp så skattade 43 

procent fem och över. Av de som genomgick laparaskopiska galloperationerna 

skattade 40 procent sin oro till fem och över. Var tredje deltagare i studiens som 

opererades för bråck eller varicer uppgav att de inte upplevde någon oro. 

 

Av alla deltagare i studien uppgav 6 procent att det upplevde obehag eller att 

något var skrämmande innan operationen, av dessa var 83 procent kvinnor. Då 

deltagarna i studien inväntade operationen inne på operationsavdelningen 

skattade 41 procent att de inte upplevde någon oro och 56 procent skattade sin 

oro till 1 eller under. Över 90 procent upplevde att personalen på ett bra sätt tog 

hänsyn till att patienterna kunde känna oro och var nervösa. Var tolfte deltagare 

i studien upplevde att personalen på ett dåligt sätt tog hänsyn till att de kunde 

känna oro och vara nervösa. I figur 2 visas att resvägen hade en mycket liten 

inverkan på oro inför operationen.  
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Figur 1. Fråga 12 från enkäten: Kände du oro inför operationen innan du kom 

till operationsavdelningen? Skattad på en 10 gradig skala, där 10 är hög grad av 

oro och 0 inte orolig alls. 
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Figur 2. Resvägens inverkan på oron inför operationen. Skattad på en 10 gradig 

skala, där 10 är hög grad av oro och 0 inte orolig alls. 
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Smärthantering på operationsavdelningen 

Över hälften av dem som blev opererade skattade sin smärta från 

operationssåret till tre eller under på VAS – skalan. Var femte deltagare i 

studien upplevde ingen smärta eller kände ingen oro, de flesta av dem var män.  

 

För att undersöka om deltagaren i studien upplever smärta på 

operationsavdelningen och i hemmet, fick deltagarna i studien skatta sin smärta 

på en VAS – skala. VAS –skalan som användes för att mäta smärtan är en 

gradering från 0 och det är avsaknad från smärta och 10 den högsta tänkbara 

graden av smärta i enlighet med Huskisson (1979). Hälften av deltagarna i 

studien upplevde inget moment, under sin vistelse på operationsavdelningen, 

som smärtsamt. Endast en av tio upplevde det som ganska eller mycket 

smärtsamt. Av de som inte upplevde något som smärtsamt var 3 fjärdedelar män 

och 20 procent av deltagarna i studien uppgav att de inte upplevde någon smärta 

eller kände någon oro. En stor del av deltagarna i studien (65 %) uppgav att de 

inte upplevde eller upplevde mycket lite smärta samt skattade sin oro under fem 

på den tiogradiga skalan.  

 

Av de som uppgav att de inte upplevde eller upplevde mycket lite smärta så var 

54 procent som var opererade för bråck. Deltagarna fick i enkäten skatta sin 

smärta från operationssåret på VAS -skalan då de lämnade sjukhuset, 65 

procent skattade sin smärta till tre eller under. Var tjugonde deltagare i studien 

skattade sin smärta till 7 och över på VAS -skalan.  

 

Smärthantering i hemmet  

Över hälften av dem som blev opererade skattade sin smärta från 

operationssåret under den första veckan till 3 eller under på VAS -skalan. Av 

dem som blev opererade för bråck skattade hälften över 3, medan av de som 

opererades för varicer så skattade över hälften 3 eller under. Det var fler kvinnor 

än män som uppgav att de inte upplevde någon smärta. Det var få deltagare i 

studien som fick söka hjälp för att klara av sin smärta. De allra flesta av 

deltagarna upplevde att de var bra förberedda på den smärta de upplevde.  
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Deltagarna i studien fick även skatta sin smärta från operationssåret under den 

första veckan med hjälp av VAS -skalan. 60 procent av deltagarna skattade sin 

smärta till 3 eller under.  Av de som blev opererade för bråck skattade hälften 

över 3 på den tiogradiga skalan och ingen av dessa skattade noll. Av de som 

opererades för varicer så skattade 63 procent 3 eller under. Av de som 

genomgick laparaskopiska galloperationerna skattade 2 tredjedelar 3 eller under 

och av de kvinnor som genomgick gynekologiska ingrepp var det 85 procent 

som skattade 3 eller under på VAS -skalan. Av deltagarna i studien fick 6 

procent uppsöka en vårdinrättning på grund av sin smärta. Av dessa skattade 88 

procent över 3 på VAS -skalan och 63 procent 7 och över. Det var dock 14 

procent av de som inte uppsökte en vårdinrättning på grund av sin smärta som 

skattade sin smärta till 7 eller högre. Det var vanligast att skatta sin smärta högst 

dagen efter operationen, detta uppgav 46 procent av deltagarna i studien. Dagen 

efter operation uppgav 60 procent av de som blev opererade för bråck med 

öppen kirurgi att smärtan var som störst. Av de som opererades för varicer 

uppgav 22 procent att de inte upplevde någon smärta alls. Det var övervägande 

(73%) kvinnor som uppgav att det inte upplevde någon smärta från 

operationssåret den första veckan. Bland männen så uppgav 64 procent att 

operationsdagen eller dagen efter var som smärtsammast. Det var dubbelt så 

vanligt att inte uppleva någon smärta alls bland de deltagare i studien som hade 

en resväg under 80 km. Den största delen (90 %) av deltagarna upplevde att de 

var mycket eller ganska bra förberedda på den smärta de upplevde.  

 

26 procent av deltagarna i studien upplevde att den information de fått angående 

smärtan efter operation inte var bra, hälften av dessa tyckte att informationen 

var varken bra eller dålig. 37 procent uppgav att den information de fått var 

mycket bra. Kvinnor (81%) var något mer positiva till informationen än männen 

(70%). I åldersgruppen 25-44 år uppgav hälften att den information de fått 

angående smärtan efter operation inte var bra. I de övriga åldersgrupperna 

uppgav över 77 procent att den information de fått var bra. Det fanns ingen av 

de som uppgav att informationen om smärtan efter operation var mycket dålig 

och som samtidigt skattade sin smärta i operationssåret till 4 eller under på VAS 

-skalan då de lämnade sjukhuset, eller under den första veckan efter 
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operationen. Av den gruppen som uppgav att informationen var ganska dålig 

uppgav 75 procent att de skattade en 4 och över på VAS -skalan sin smärta från 

operationssåret under den första veckan efter operationen.  

 

92 procent av kvinnorna och 88 procent av männen i studien uppgav att de 

upplevde smärta efter operationen men de ansåg sig var bra förberedda. Av de 

som uppgav att de upplevde sig dåligt förberedda inför smärtan efter operation 

hade alla dessa genomgått en bråckoperation med öppen kirurgi eller 

laparaskopiska galloperationerna, samt 88 procent hade en resväg som översteg 

80 km. Av de som uppgav att de upplevde sig bra förberedda skattade 55 

procent sin smärta i operationssåret till 3 eller under på VAS -skalan då de 

lämnade sjukhuset och 47 procent under den första veckan efter operationen till 

3 eller under på VAS -skalan.  

 

Många av de kommentarer som deltagarna i studien skrev om smärta handlade 

om en önskan om bättre information om mediciner mot smärtan. Flera ansåg att 

de läkemedel som rekommenderades hade liten eller ingen märkbar effekt. 

Några uppgav att smärtan var mycket svår att bemästra medan andra uppgav att 

det helt eller delvis saknade närvaron av smärta. Det fanns även de som tyckte 

att det var fel att patienterna skulle få åka hem innan bedövningen hade släppt. 

Några deltagare i studien uppgav att de hade förväntat sig en högre grad av 

smärta och vissa uppgav förundran över smärta från andra delar av kroppen än 

från operationsområdet.  

 

Komplikationer  

Deltagarna i studien fick fylla i en lista av komplikationer, 74.4 procent angav 

att de upplevde komplikationer efter operationen, se figur 3.  Figur 4 visar det 

sammanlagda upplevda komplikationer i förhållande till den operationen som 

genomgicks. Fördelningen mellan upplevda komplikationer och ålder visas i 

figur 6. I figur 5 visas fördelningen mellan helhetsintrycket av dagen som de 

tillbringande på operationsavdelningen och upplevda komplikationer.   
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Figur 3. Upplevda komplikationer efter operationen. 

  

Det var vanligt med komplikationer efter bråckoperationer med öppen teknik 

(77.1 %) och de som laparaskopiskt opererade bort gallblåsa (80 %). Mindre 

vanligt var det med komplikationer vid variceroperationer (67.9 %). Bland dem 

som blev opererade för gynekologiska ingrepp uppgav 71 procent blödning som 

en komplikation. Av dem som opererade bråck med öppen kirurgi uppgav 19 

procent att de upplevde stelhet och muskelvärk, 17 procent ont i halsen, 44 

procent uppgav svårigheter att röra sig som tidigare som en komplikation. Av 

dem som opererade åderbråck uppgav 18 procent att de upplevde illamående 

och kräkningar, 39 procent uppgav ont i halsen, 18 procent uppgav svårigheter 

att röra sig som tidigare som en komplikation. Av dem som laparaskopiskt 

opererade bort gallblåsa uppgav 40 procent att de upplevde illamående och 

kräkningar, 30 procent problem med att äta och dricka, 30 procent uppgav 

svårigheter att röra sig som tidigare som en komplikation. Av de som 

laparaskopiskt opererades för bråck uppgav 29 procent stelhet och muskelvärk 
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och 29 procent illamående och kräkningar som en komplikation. Kvinnor var 

mer benägna än män att uppge illamående och kräkningar (22 %) som 

komplikation. Problem med att äta och dricka och problem från urinvägarna 

uppgavs endast av män. 37 procent av männen uppgav svårigheter att röra sig 

som tidigare som en komplikation och 27 procent av kvinnorna uppgav ont i 

halsen som en komplikation.  

 

Några deltagare i studien angav som kommentar att de önskade att få stanna 

kvar på sjukhuset över natten. Det fanns också de som stannade över natten men 

som ångrade detta och upplevde eftervården som mycket bättre i hemmet. En 

kvinna i studien upplevde det som positivt att få informationen skriftligt 

angående egenvården med sig hem då hon upplevde det som svårt att komma 

ihåg den muntliga informationen. De fanns även de som uppgav att de ville ha 

mer information om egenvård, som kostråd och aktiviteter i det dagliga livet. 

De fanns deltagare i studien som upplevde egenvården så svår att de inte skulle 

klarat av detta om de varit ensamstående. Andra löste problemet genom att söka 

hjälp hos andra sjukvårdsinrättningar.  
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Figur 4. Upplevda komplikationer i förhållande till den operationen som 

genomgicks. 
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Figur 5. Upplevda komplikationer i förhållande till hur personen skattade sitt 

helhetsintryck av den dag de tillbringande på operationsavdelningen. 
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Figur 6. Upplevda komplikationer i förhållande till ålder. 

 

Fysisk miljö 

Här fick deltagarna i studien ta ställning till hur den miljön som de vistades i 

påverkade dem.  Ingen av deltagare uppgav att de kände sig stressade av 

mottagningen på operationsavdelningen, utan de flesta uppgav att den var 

avslappnande. Även i väntrummet upplevdes miljön som avslappnande. 

Operationssalens miljö upplevdes inte som avslappnande av 21 procent, medan 

88 procent av deltagarna uppgav att uppvakningsavdelningen var avslappnande.  
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Av de deltagare i studien som kommenterade uppvakningsavdelningen ansåg 

flera att det var obehagligt att det pratades så andra hörde. De framförde även 

synpunkter som att det var för många i rummet och det var inte tyst utan de blev 

stressade av ljuden från övervakningsutrustningen. Miljön ansågs också av 

några som tråkig och med dålig utsikt samt att det var kalt.  

 

Några av deltagarna i studien kommenterade miljö på operationsavdelningen 

genom att uttrycka att den var steril, tråkig, färglös. Andra uppgav i sina 

kommentarer att oron inför operation gjorde miljön ointressant medan andra 

upplevde att kontakten med andra patienter förde tankarna bort från 

operationsmiljön. Det fanns även de som uppgav att förtäring efter avklarad 

operation borde vara av karaktären mer nyttig och bestå mer av grovt bröd, 

grönsaker och frukt.  

 

Informationssökande 

34 procent av deltagarna i studien uppgav att de ej hade sökt någon information 

själva. Fördelningen mellan könen var likvärdig. Fördelningen mellan vilka sätt 

personen själv sökt information på visas i figur 7.  

 

De som hade en utbildningsnivå som översteg 2- årigt gymnasieutbildning var 

mer benägna att söka information. Var tredje deltagare i studien med högskole- 

eller universitetsutbildning använde sig av Internet och de med lång utbildning 

över 4 år högskola eller universitet använde 44 procent Internet. Användandet 

av Internet var störst bland deltagarna som var yngre än 44 år. Av de som hade 

grundskolenivå använde sig 41 procent av sjukvårdsupplysning och vårdcentral 

för att få fram information. Det var vanligas bland de äldre över 65 år att 

kontakta vårdcentral eller operationsmottagning. Fördelning mellan 

utbildningsnivå, kön och sökande av information redovisas i tabell 2. 
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Figur  7. På vilket sätt personen själv sökt information angående den operation 

han eller hon skulle genomgå.  

 

Att fråga en bekant var vanligast bland de som hade en utbildning som varade 

längre än 2- årigt gymnasium. De som uppgav högskola eller universitet som 

utbildningsnivå var mer benägna att kontakta operationsmottagningen än andra. 

Det var många deltagare som genomgick gynekologiska operationer (71,4 %) 

eller opererade hudförändringar (66,7 %) som inte sökte information angående 

sin operation. 2 tredjedelar av männen som blev opererade för bråck sökte 

information, medan alla kvinnor som gjorde en bråckoperation sökte 

information. 
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Tabell 2. Fördelning mellan utbildningsnivå, kön, ålder och sökande av 

information.  

 

 

Tillfredställelse  

De var övervägande positiva svar (89%) och av dessa var (53%) mycket 

positiva. 9,2 procent uppgav att de var varken positiv eller negativ till den dag 

de spenderade på operationsavdelningen. Endast 1,7 procent uppgav att de var 

negativt inställda till den dag de spenderade på operationsavdelningen. En 

tredjedel av kvinnorna i åldersgruppen 25-44 år var ej positiva, medan alla 

kvinnor över 65 år var positivt inställda, samt alla män över 75 år. 98 procent av 

deltagarna skulle komma tillbaka och bli opererad igen om det behövdes.  
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Många av de skriftliga kommentarerna som deltagarna i studien framförde 

handlade om att de fick vänta mycket länge på att komma in till operationssalen. 

De framförde även en önskan om information vad väntan berodde på och att 

väntan kunde skapa oro.   

 

Diskussion  

 

Resultatet av denna studie visade att bemötandet på operationsavdelningen upplevdes 

av majoriteten som bra. Gilmartin och Wright (2007) fann också i sin studie att en 

stor fördel med dagkirurgi är att den ökar patienttillfredsställelsen. I en studie om 

människors erfarenheter av dagkirurgi av Kangas-Saarela, Ohukainen och Koivuranta 

(1999) så fann de att ingen av deltagarna i studien var missnöjda med den dag de 

spenderade på en dagkirurgisk avdelning. I studier av McHugh och Thomas (2002); 

Young et al. (2000) så framgick det att de allra flesta patienter som opereras 

dagkirurgiskt är nöjda med detta och skulle göra om det om det behövdes en ny 

operation.  

 

I bemötandet av människor behövs en holistisk syn och en öppenhet för att möta alla. 

Vissa människor är välförberedda och andra vill inget veta, men många vill få 

bekräftelse på vad de ska uppleva. Detta gör att sjuksköterskor inom dagkirurgi 

behöver utveckla en förmåga att läsa av personen framför sig. Agera och finnas i nuet 

vilket är i enlighet med vad Rogan Foy och Timmins (2004) beskriver. Lindwall et 

al. (2003) menar att det intraoperativa bemötandet inte behöver innehålla så många 

ord, utan kunde ske genom blickar eller handtryckningar. Genom ett säkert handlande 

förmedlas trygghet och säkerhet till personen som är i en utsatt situation. Enligt 

Leinonen, Leini-Kilpi, Ståhlberg och Lertola (2001) så är det viktigt att människor 

känner förtroende och respekt för att anse sig bli bra bemötta. Detta kan anses 

förmedlas från operationsavdelning då så många av deltagarna i den studien anser sig 

blivit bra bemötta.  

 

Det är troligt att en god relation mellan vårdare och vårdtagare lättare kan etableras 

vid ett planerat ingrepp. Här blir vårdtagare och vårdgivare mer jämställda och detta 

gör att man möts på ett mer jämlikt sätt. Enligt Hankela och Kiikkala, (1996) så 
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upplevde personerna som skulle opereras mer jämlikhet om de fick en bra och aktiv 

information.  

 

Resultatet i studien stämmer med vad Rogan Foy och Timmins (2004) beskriver 

att personerna inte kan känna sig som en unik individ inom dagkirurgi utan 

upplever sig som en i mängden. Det är enligt Leinonen et al. (2001) dock 

mycket svårt att åstadkomma detta då personen får exponera sig utan kläder i en 

främmande miljö. Det är mycket viktigt att behandla alla med respekt och 

omtänksamhet för att kunna ge individuell vård. Att enligt Rhodes et al. (2006) 

är der viktigt att tänka på att minimera antalet vårdpersonal kring personen. 

Även att visa artighet och skapa en god kontakt, till exempel genom att genom 

använda personens förnamn vid tilltal.     

 

På operationsdagen får personen som skall opereras en uppsjö av information 

från många olika personer. Det är inte svårt att sätta sig in i situationen och 

förstå hur svårt det kan vara att ta till sig all denna information. Många studier 

visar på de goda effekter av preoperativ information och att detta speglar hela 

sjukhusvistelsen och påverkar även eftervården (Grieve, 2002; Boker, Brownell 

& Donen, 2002; Sjöling et al. 2003). Även brist på information och kunskaper 

om vad som kommer att se skapar oro och bidrar till en negativ syn på den 

dagkirurgisk verksamheten enligt Walker et al. (1998). Resultatet visar på att 

nästan alla var nöjda med den information som de hade fått innan och under 

operationen vilket då borde bidraga till en ökad patienttillfredställelse. Ett 

sådant samband beskrivs även av Leinonen, Leini-Kilpi, Ståhlberg och Lertola 

(2003). De uppgav också att det kände sig tryggare då personalen kunde ge dem 

svar på sina funderingar och det bekräftas även av Grieve (2002); Boker et al. 

(2002); Sjöling et al. (2003); Walker et al. (1998). Många av de skriftliga 

kommentarerna som deltagarna i studien framförde var att de fick vänta mycket 

länge på att komma in till operationssalen. De uppgav en önskan om 

information om vad väntan berodde på och att väntan kunde skapa oro detta 

beskriver även Rhodes et al. (2006). 
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När det är mycket information är det av stor vikt att den person som ska ta i mot 

också vill ha informationen. Vissa personer i studien tyckte att de hade redan 

den kunskapen som behövdes för att klara sig genom dagen. De hade 

företrädelsevis redan genomgått en liknande operation tidigare. Enligt studier av 

Brumfield, Kee och Johnson (1996) så uppgav personer som skulle opereras 

dagkirurgiskt att den viktigaste informationen preoperativt var att få veta när 

operationen skulle ske, hur den skulle gå till och hur de skulle må efteråt. 

Sjuksköterskor som tillfrågades uppgav att de inte var lika beredda på att 

förklara hur personen kunde må efter operationen. Detta för att inte skrämma 

någon innan operationen. I studien upplevde drygt en femtedel att informationen 

om smärta efter operationen inte var bra vilket kan tänkas bero på att detta är 

svårt att tala om. 

 

 Personerna i studien liksom i en studie av Brumfield et al. (1996) förväntade 

sig mer information om förebyggande av postoperativa komplikationer. De ville 

också ha information på ett tidigt stadium för att kunna planera och förbereda 

sig inför operationen. Enligt Walker et al. (1998) är det känt att det finns 

människor som inte ville ha någon information om operationen för då kände de 

sig inte oroliga. Informationen till dagkirurgiskapatienter är enligt Pai och 

Nicholl (2004) sämre än till personer som skall få en ledprotes inopererad. De 

visar att dagkirurgiskapatienter får mindre information om riskerna med 

operationen än vad de önskar för att kunna ta ställning till om de ska genomgå 

operationen eller inte. De visar på att tiden är mycket mer knapp vid dagkirurgi 

för information. Detta leder till att en betydande del inte upplever sig ha fått 

någon information. Det fanns flera deltagare i denna studie som kommenterade 

att de inte fick någon information. 

 

Att ge personer som blir opererade på en dagkirurgiskenhet redskap att klara av 

den postoperativa fasen är en hörnpelare inom omvårdnad. För att åstadkomma 

detta behövs kunskaper i lyssnande och kunna bedöma individens behov vilket 

även Rogan Foy och Timmins (2004) beskriver. Detta underlättas inte av att 

tiden är knapp och informationen omfattande. Här behövs det mycket arbete för 

att hjälpa och stödja individen.  
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I studien upplevde mer än hälften en smärta som var3 eller under på VAS –

skalan då de lämnade sjukhuset och detta överensstämmer med vad McHugh 

och Thomas (2002) beskriver. Smärta är en stor del efter en operation. I detta 

speglas även den information som ges angående smärtan enligt McHugh och 

Thomas vilket är av stor vikt för att klara av den i hemmet. Alla som opererats 

för bråck upplevde smärta och hälften skattade över 3 på VAS –skalan, detta 

överensstämmer med vad Coll och Ameen (2006) kom fram till i sin studie. 

Enligt Coll och Ameen så kunde personerna också uppleva att smärtan stanna 

kvar en längre tid. Deltagarna i studien kommenterade att de önskade mer 

information om smärtlindring. Detta till trots så uppgav det allra flesta att de var 

bra förbereda på smärtan. Brist på information om smärtlindring och vikten av 

detta beskrivs även av att McHugh och Thomas (2002). 

 

Enligt Leinonen et al. (2003) så upplevde det allra flesta operationsmiljön som 

lugn, tyst och skön. Det allra flesta deltagare i studien uppgav att den var 

mycket eller ganska avslappnande. Det var operationssalsmiljön som var femte 

inte upplevde som avslappnande. Enligt Leinonen et al. (2001) så är det där som 

rädslan och osäkerheten koncentreras. Där kommer rädslan för anestesin, 

rädslan för att dö och osäkerheten om hur kroppen kommer att se ut efter 

operationen. En annan vanlig osäkerhetsfaktor som fanns angående miljön var 

oljud från omgivningen. Detta tog även deltagarna i studien upp att de kände sig 

stressade av ljud på uppvakningsavdelningen.    

 

Enligt Leinonen et al. (2001) så är äldre personer mer nöjda med den vård det 

får än yngre. Detta finner stöd i denna studie då de äldsta också var de mest 

nöjda med dagen de spenderade på operationsavdelningen. Vidare beskriver 

Leinonen et al. (2001) att personer som blir opererade tidigt på dagen var mer 

nöjda. Det har framkommit en del negativa kommentarer i studien om lång 

väntan på operation vilket styrks av detta.  

 

De dagkirurgiska patienterna upplever i stort samma symtom som inneliggande 

patienter efter en operation enligt Coll och Ameen, (2006); Young et al. (2000). En 

stor vinst är minskad risk för nosokomial smitta då personen vistas i sitt egna hem 
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enligt Rhodes et al. (2006) och incidensen för sårinfektion i studien var endast 1,7 %. 

Komplikationsfrekvensen som deltagarna i studien uppgav var 74,4 %. I en studie av 

Mitchell (1999) så framkom att 84 % hade någon form av komplikation 3 dagars 

efter operationen. Vidare fann Mitchell att människor som genom går dagkirurgi 

oftast har komplikationer i form av muskelvärk och stelhet och ont i halsen och 

upplevelse av trötthet. Om man tänker sig att stela och värkande muskler i 

kombination med trötthet skulle kunna vara svårt att röra sig som tidigare så 

förefaller detta att överensstämma med vad denna studie. De problem enligt Young et 

al. (2000).som dagkirurgiska patienter upplevde som minst allvarliga är att äta, 

dricka, elimination och sårvård. I denna studie framkommer det liknande fynd. I en 

studie av Fetzer, Hand, Bouchard, Smith och Jenkins (2004) fann man att 11% av 

deltagarna upplevde komplikationer i form av illamående och kräkningar vilket är ett 

liknande resultat som i denna studie. Enligt Thompson (1999) så har kvinnor mer 

komplikationer i form av illamående och kräkningar än vad männen har. Detta 

framkommer också i studien. Exempel på detta är de som genom går en 

variceroperation. Där är det flest kvinnor och de uppger mer komplikationer i form 

av illamående och kräkningar än vad bråckopererade, som till största del män, har. 

De som opereras för varicer har även uppgivit mer frekvent ont i halsen som 

komplikation. Här förekommer ofta Laryngea Mask Airway och enligt Alexander och 

Leach (1989) så kan denna ge upphov till smärtor från halsen. 

 

De allra flesta dagkirurgiska patienter klarade av sin egna postoperativa vård i 

hemmet och behöver ej söka hjälp för några komplikationer, detta beskrevs även av 

McHugh och Thomas (2002); Young et al. (2000). Enligt Henderson och Zernike 

(2001) så är människor som fick en bra information om egenvården också mindre 

benägna att uppsöka sjukvård för att klara av den postoperativa vården i hemmet. Här 

bör det ha funnits brister hos de deltagare i studien som uppgav att de fick söka hjälp 

hos någon sjukvårdsinrättning. Här bör då en genomgång och översyn av den 

information som ges till den opererade personen göras.  Enligt Mitchell (1999) så 

behöver en tredjedel av de som genomgår dagkirurgi hjälp i hemmet den första 

veckan för att klara av de dagliga sysslorna. Detta gör att närstående får en stor roll i 

att hjälpa och stötta den opererade.   
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Slutsatsen av denna studie är att det ges ofta god omvårdnad på en dagkirurgisk 

enhet, brister som finns är ofta förknippade med information. Det är mycket 

svårt att ge de människor som genomgår en operation på en dagkirurgisk enhet 

en individuellt anpassade information. Här behöver sjuksköterskan kunskap för 

att kunna möta individen. Det är viktigt för sjuksköterskor att veta vad det är för 

specifika problem förknippat med en operation för att kunna hjälpa och stödja 

individen. Att kunna ge en individuell och god omvårdnad är grunden för att 

individen skall kunna känna sig trygg. Därför behövs det mer kunskaper om vad 

som gör att människor upplever detta. Detta kräver vidare forskning för att 

kunna ge en mer individualiserad omvårdnad till de som blir opererade på en 

dagkirurgisk enhet. Denna studie har belyst några områden där det finns vidare 

av behovet forskning. Då kanske med en kvalitativ ansats för att studera 

fenomenet på djupare.  

 

 

Metoddiskussion 

Studien genomfördes med en kvantitativ ansats och en metod för enkätstudier. 

Den statistiska metoden är till för att kunna mäta, beskriva och jämföra 

personernas upplevelse av att genomgå en operation på en dagkirurgiskenhet. 

För denna frågeställning så fungerar dessa mätmetoder väl. Materialet i studien 

är relativt stort vilket talar för att resultatet är generaliserbart (jmf. Dahmström 

1991, s. 262-264). Flertalet studier har liknade resultat vilket stärker 

trovärdigheten i studien. Vid konstruktionen av enkäten användes vetenskaplig 

litteratur som grund för frågorna. Frågorna är standardiserade och ställs exakt 

lika till alla. De svarande kan svara i lugn och ro utan yttre påverkan på en för 

dem neutral plats, detta ger genomtänkta svar. Frågorna kan ställas mer konkret 

och intimt då försökspersonerna inte blir mindre hämmande av det sociala 

samanhanget och anonymiteten en enkät ger. Enkäten testades i flera steg. Först 

av kunniga och kliniskt verksamma personer som med sin erfarenhet av den 

aktuella verksamheten kunde ge feedback på enkäten. Efter detta så testades den 

kommunikativa delen av enkäten i en förstudie på den aktuella verksamheten. 

Detta borde borga för att enkäten verkligen mäter det som var tänkt att den 

skulle mäta (Jmf.Polit och Hungler 1999, s. 418-419, 612-613). Nackdelar med 
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en enkät är bortfallet av att personerna inte svarar alls eller inte svarar på alla 

frågor. Bortfallet av personer och obesvarade frågor har varit mycket lågt i 

denna studie, vilket borde ge en rättvis bild av det studerade fenomenet (jmf. 

Hansagi och Allebeck 1994, s. 82-83).  

 

Det finns alltid utrymme för missuppfattning och det finns ingen kontroll från 

författarens sida hur försökspersonerna tolkar frågorna. Det går inte att veta att 

det är försökspersonen själv som svara på frågorna eller om denne får hjälp med 

att fylla i enkäten. Att frågorna är standardiserade kan göra det svårt för att se 

nyanser och ett mer torftigt material. Därför har även det tagits med skriftliga 

kommentarer för att ge nyanser och det större djup. Det är också svårt att veta 

att frågor och svarsalternativ är relevanta för försökspersonen och det kan vara 

svårt att få in oväntade svar. Frågorna skulle kunna upplevas som stötande, men 

mycket arbete är nedlagt, via litteratursökning och förstudier på att få de så 

korrekta som möjligt.   
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Informationsbrev                                                                       (Bilaga 2) 

 

Förfrågan om medverkan i ett forskningsprojekt 

Under april- juni 2007, kommer alla personer som blir opererade här i Kalix att 

erbjudas att delta i en studie. Syftet med studien är att undersöka människors 

erfarenheter av att bli opererade på en dagkirurgisk enhet. Resultatet av studien 

kommer att användas för att utveckla operationsavdelningens verksamhet och är 

samtidigt ett forskningsarbete som ingår i studier på D-nivå vid Institutionen för 

hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet.  

 

Vi vill gärna veta vad du tycker om den vård du får och önskar därför att du hjälper 

oss att fylla i ett formulär med frågor. Ditt deltagande är helt frivilligt och 

registrering och bearbetning av frågeformuläret genomförs så att ingen personal eller 

andra personer kommer att kunna få reda på hur just du har svarat. 

 

Det är viktigt att du hjälper oss att besvara frågorna så ärligt som möjligt, du får 

gärna ge egna kommentarer för att förtydliga. Skicka det ifyllda frågeformuläret med 

det medföljande frankerade kuvertet. Tidsåtgången beräknas till högst 15 minuter. 

Om du väljer att inte deltaga i studien så skickar du inte in något svar. Du behöver 

inte ange något skäl till att inte delta. 

 

Jag som utför denna studie är sjuksköterska vid operationsavdelningen där du har 

blivit opererad. Jag studerar dessutom omvårdnad vid Luleå tekniska universitet. 

Rapporten kommer att publiceras och finnas tillgänglig under hösten 2007, på Luleås 

tekniska universitets hemsida via länken (http://epubl.ltu.se). 

Har du frågor angående denna studie kontakta då mig: 

Med vänlig hälsning  

Daniel Wahlberg                                             Handledare: Stefan Sävenstedt  

Operationssjuksköterska                         Universitetslektor                              

Kalix sjukhus                                                    Luleå tekniska universitet  

               Tel. 0923-760 00 (vx)                                      Tel. 0920-49 0000 (vx) 

E-mail: danwah-1@student.ltu.se                      stefan.savenstedt@ltu.se 

                                                                                                                        

http://epubl.ltu.se/
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         (Bilaga 1) 

 

 

 

 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enkätundersökning 
Vad anser du om vården vid operatavdelningen i Kalix? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                            39

Besvara frågorna med endast ett alternativ om inget annat anges. Sätt ett kryss i det 
svarsalternativ du vill markera. På de streckade raderna är du välkommen att skriva 
personliga kommentarer som du anser vara viktiga för oss här på 
operationsavdelningen Kalix att ta del av.   
 
 
1. Jag är:                              

□ Man 
                    

□ Kvinna     
 
 
2. Ålder?          

□ Mellan 18 och 24 år  
□ Mellan 25 och 44 år 
□ Mellan 45 och 64 år 
□ Mellan 65 och 74 år 
□ Mellan 75 och 84 år 
□ 85 år och äldre   

 
3.  Vilken av dessa utbildningsnivåer motsvarar Din egen? 
 

□ Grundskola 
□ 2 årigt gymnasium eller liknande 
□ 2-4 årigt gymnasium eller liknande 
□ 1-4 års universitets/högskolestudier 
□ Över 4 års universitets/högskolestudier 

 
4. Hade Du någon närstående som följde med dig till operationsavdelningen i 

Kalix? 
□ Ja 
□ Nej 

 
5. Ditt avstånd från hemmet till sjukhuset i Kalix är: ________ (km)  

 
6. Vad har Du opererats för i dag? 

 
□ Bråck, ljumske, navel eller annan del av buken 
□ Bråck, ljumske med titthålsteknik  
□ Åderbråck ”varicer” på ben  
□ Gynekologiskt  
□ Laparaskopiskt ”titthål” borttagande av gallblåsa 
□ Operation av hand, fot, knä 
□ Manligt genital, t ex trång förhud, sterilisering  
□ Prostata, urinblåsa 
□ Borttagning av förändring i huden 
□ Pacemaker, insättning/borttagning av venport  
□ Plastik operation, förminskning av bröst, buk 
□ Annat_____________________________________  
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Svara med det svarsalternativ som du tycker passar bäst till din upplevelse av 
operation i Kalix  
 
7. Blev Du bra bemött när du kom till mottagningen på operationsavdelningen i 

Kalix?  
□ Ja, mycket bra 
□ Ja, ganska bra 
□ Nej, ganska dåligt 
□ Nej, mycket dåligt 
□ Varken bra eller dåligt 

 
8. Kunde personalen svara på de frågor Du hade? 
 

□ Ja, mycket bra 
□ Ja, ganska bra 
□ Nej, ganska dåligt 
□ Nej, mycket dåligt 
□ Varken bra eller dåligt 

 
9. Upplevde Du att personalen hade tid för att hjälpa och ge dig det stöd du kände 
att du behövde?  
 

□ Ja, mycket gott om tid 
□ Ja, ganska gott om tid 
□ Nej, ganska dåligt med tid  
□ Nej, mycket dåligt med tid 
□ Varken bra eller dåligt med tid 

Om Du har något att tillägga skriv då gärna en kommentar här: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
10. Upplever Du att den information som du fått innan du kom till 
operationsavdelningen i Kalix har varit bra och motsvarat dina förväntningar?    
 

□ Ja, mycket bra 
□ Ja, ganska bra 
□ Nej, ganska dåligt 
□ Nej, mycket dåligt 
□ Varken bra eller dåligt 

 
11. Upplevde Du att den information du fått på operationsdagen angående rutiner, 
mediciner, förband, har varit bra?  
 

□ Ja, mycket bra 
□ Ja, ganska bra 
□ Nej, ganska dåligt 
□ Nej, mycket dåligt 
□ Varken bra eller dåligt 
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12. Kände Du oro inför operationen innan du kom till operationsavdelningen i 
Kalix? Försök att skatta din oro där 0 är inte alls orolig och 10 hög grad av oro. 
Ringa in eller stryk under det alternativ på skalan som du tycker bäst motsvarar det 
du upplevde: 
 
0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
 
13. Kände Du oro då du väntade inne på operationsavdelningen? 
Försök att skatta din oro där 0 är inte alls orolig och 10 hög grad av oro. Ringa in 
eller stryk under det alternativ på skalan som du tycker bäst motsvarar det du: 
 
0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
 
14. Upplevde Du att personalen på ett bra sätt tog hänsyn till att patienterna kunde 
känna oro och vara nervösa? 
 

□ Ja, mycket bra 
□ Ja, ganska bra 
□ Nej, ganska dåligt 
□ Nej, mycket dåligt 
□ Varken bra eller dåligt 

 
Om Du har något att tillägga skriv då gärna en kommentar här: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
15. Vem berättade och förklarade för Dig hur narkosen och/eller bedövningen skulle 
gå till? 
 
Var det en: 

□ Läkare  
□ Sjuksköterska 
□ Undersköterska   
□ Minns ej  

 
16. Var Du nöjd med informationen om narkosen och/eller bedövningen?   
                  

□ Ja, mycket nöjd 
□ Ja, ganska nöjd 
□ Nej, ganska missnöjd 
□ Nej, mycket missnöjd 
□ Varken nöjd eller missnöjd 
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17. Var det lätt att förstå informationen angående narkosen och/eller bedövningen?  
 

□ Ja, jag förstod allt i information  
□ Ja, jag förstod nästan allt i information 
□ Nej, jag förstod inte riktigt informationen   
□ Nej, jag förstod inte alls informationen 
□ Fick ingen information om detta 

 
18. Vem berättade och förklarade för Dig om hur operationen skulle gå till? 
 
Var det en: 

□ Läkare 
□ Sjuksköterska 
□ Undersköterska 
□ Minns ej 

 
19. Var Du nöjd med informationen om hur operationen skull gå till? 
                  

□ Ja, mycket nöjd 
□ Ja, ganska nöjd 
□ Nej, ganska missnöjd 
□ Nej, mycket missnöjd 
□ Varken nöjd eller missnöjd 

 
20. Var det lätt att förstå informationen angående hur operationen skulle gå till? 
 

□ Ja, jag förstod allt i information  
□ Ja, jag förstod nästan allt i information 
□ Nej, jag förstod inte riktigt informationen   
□ Nej, jag förstod inta alls informationen 
□ Fick ingen information om detta 

 
21. Upplevde Du något innan operationen som obehagligt eller skrämmande? 
 

□ Ja, situationen var mycket obehaglig och skrämmande  
□ Ja, situationen var ganska obehaglig och skrämmande 
□ Nej, situationen var inte så obehaglig och skrämmande 
□ Nej, situationen var inte alls obehaglig och skrämmande 
□ Ingen uppfattning 

 
Om Du har något att tillägga skriv då gärna en kommentar här: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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22. Blev Du bra bemött av personalen inne på operationssalen? 
 

□ Ja, mycket bra 
□ Ja, ganska bra 
□ Nej, ganska dåligt 
□ Nej, mycket dåligt 
□ Varken bra eller dåligt 

 
23. Kunde personalen på ett bra sätt svara på Dina frågor inne på operationssalen?   
 

□ Ja, mycket bra 
□ Ja, ganska bra 
□ Nej, ganska dåligt 
□ Nej, mycket dåligt 
□ Varken bra eller dåligt 

 
24. Stämde Dina förväntningar inför operationen med hur det var inne på 
operationssalen?  
 

□ Ja, mycket väl 
□ Ja, ganska väl 
□ Nej, inte riktigt  
□ Nej, inte alls  
□ Hade inga förväntningar 

 
25. Blev Du bra bemött av personalen på uppvakningsavdelningen? 
 

□ Ja, mycket bra 
□ Ja, ganska bra 
□ Nej, ganska dåligt 
□ Nej, mycket dåligt 
□ Varken bra eller dåligt 

 
26. Kunde personalen på uppvakningsavdelningen på ett bra sätt svara på Dina 
frågor? 
 

□ Ja, mycket bra 
□ Ja, ganska bra 
□ Nej, ganska dåligt 
□ Nej, mycket dåligt 
□ Varken bra eller dåligt 

 
27. Kände Du dig trygg inne på operationsavdelningen? 
 

□ Ja, mycket trygg 
□ Ja, ganska trygg 
□ Nej, ganska osäker  
□ Nej, mycket osäker 
□ Varken trygg eller osäker 
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28. Fick Du efter operationen en bra information om operationsresultatet? 
 

□ Ja, mycket bra 
□ Ja, ganska bra 
□ Nej, ganska dåligt 
□ Nej, mycket dåligt 
□ Varken bra eller dåligt 

 
Om Du har något att tillägga skriv då gärna en kommentar här: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
29. Upplevde Du mottagningen (foajén och väntsalen) på operationsavdelningen i 
Kalix som avslappnande eller stressande? 
 

□ Ja, mycket avslappnande  
□ Ja, ganska avslappnade  
□ Nej, ganska stressande  
□ Nej, mycket stressande 
□ Varken avslappnande eller stressande 

 
30. Upplevde Du rummet, där du fick vänta ombytt till sjukhuskläder på 
operationen, som avslappnande? 

□ Ja, mycket avslappnande  
□ Ja, ganska avslappnade  
□ Nej, ganska stressande  
□ Nej, mycket stressande 
□ Varken avslappnande eller stressande 

 
31. Upplevde Du miljön inne på operationssalen som avslappnande eller stressande? 
 

□ Ja, mycket avslappnande  
□ Ja, ganska avslappnade  
□ Nej, ganska stressande  
□ Nej, mycket stressande 
□ Varken avslappnande eller stressande 

 
32. Upplevde Du uppvakningsavdelningen som avslappnande? 
 

□ Ja, mycket avslappnande  
□ Ja, ganska avslappnade  
□ Nej, ganska stressande  
□ Nej, mycket stressande 
□ Varken avslappnande eller stressande 

 
Om Du har något att tillägga skriv då gärna en kommentar här: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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33. Om Du tänker på hela operationsförloppet, upplevde du det som smärtsamt? Det 
kan vara i olika situationer t ex nålstick, för att du skulle få dropp eller bedövning 
före operationen, under eller efter operationen från operationssåret.  
 

□ Ja, det var mycket smärtsamt  
□ Ja, det var ganska smärtsamt  
□ Ja, men bara lite smärtsamt   
□ Ja, men bara mycket lite smärtsamt 
□ Nej, det var inget som var smärtsamt 

 
34. Upplevde Du smärta från operationssåret då du lämnade sjukhuset? 
Försök att skatta din smärta där 0 är avsaknad från smärta och 10 den högsta 
graden av smärta. Ringa in eller stryk under det alternativ på skalan som du tycker 
bäst motsvarar det du: 
  
0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
 
35. Upplevde Du smärta från operationssåret under den första veckan efter 
operationen? Försök att skatta din smärta där 0 är avsaknad från smärta och 10 den 
högsta graden av smärta. Ringa in eller stryk under det alternativ på skalan som du 
tycker bäst motsvarar det du: 
  
0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
 
36. Vilken dag upplevde Du att smärtan var som störst? 
 

□ Operationsdagen  
□ 1 dag efter operationen  
□ 2 dagar efter operationen  
□ 3 dagar efter operationen  
□ 4 dagar efter operationen 
□ 5 dagar efter operationen 
□ Mer än fem dagar efter operationen 
□ Upplevde inte någon smärta   

 
37. Behövde Du söka hjälp för smärtan på någon vårdinrättning? t ex 
akutmottagning, vårdcentral, privat läkarmottagning: 
 

□ Ja 
□ Nej 

 
38. Upplever Du att den information som du fått angående smärtan efter 
operationen motsvarade din upplevda smärta?    
 

□ Ja, mycket bra 
□ Ja, ganska bra 
□ Nej, ganska dåligt 
□ Nej, mycket dåligt 
□ Varken bra eller dåligt 
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39.  Om Du upplevde smärta efter operationen, anser du att du var bra förberedd på 
den? 
 

□ Ja, mycket bra 
□ Ja, ganska bra 
□ Nej, ganska dåligt 
□ Nej, mycket dåligt 
□ Varken bra eller dåligt 

 
Om Du har något att tillägga skriv då gärna en kommentar här: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
40. Upplevde Du andra komplikationer än smärta efter operationen? Fler alternativ 
kan anges:  
 

□ Nej, inte några komplikationer efter operationen 
□ Blödning 
□ Stelhet och muskelvärk 
□ Illamående och/eller kräkningar 
□ Yrsel 
□ Oro  
□ Synrubbningar som t ex dimmig syn 
□ Huvudvärk 
□ Infektion i såret 
□ Problem med att äta och dricka 
□ Problem med avföringen 
□ Problem från urinvägarna 
□ Svårt att utföra sårvård 
□ Ont i halsen  
□ Svårigheter att röra sig som tidigare 
□ Klåda och/eller hudutslag från operationsområdet 

 
Om Du upplevde andra komplikationer var vänlig att skriv ned dessa här:_________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
41. På vilket sätt har Du sökt information angående din operation? Fler alternativ 
kan anges: 

□ Läst i böcker 
□ Internet 
□ Sjukvårdsupplysning 
□ Frågat en bekant  
□ Kontaktat vårdcentralen 
□ Kontaktat operationsmottagningen 
□ Annat_________________________________________ 
□ Har ej sökt information om operationen 
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42. Helhetsintrycket av den dag Du tillbringade på operationsavdelningen i Kalix. 
Upplevde du den som positivt?   
 

□ Ja, mycket positivt 
□ Ja, upplevelsen var övervägande positivt  
□ Nej, upplevelsen var övervägande negativ  
□ Nej, mycket negativt 
□ Upplevde det varken positivt eller negativt 

 
43. Skulle Du kunna tänka dig komma tillbaka hit på operationsavdelningen i Kalix 
och bli opererad igen? 

□ Ja 
□ Nej 

 
Om något som Du upplevt som fel eller något som du saknar var då god att skriv en 
kommentar så vi kan försöka rätta till detta. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
 




