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ABSTRACT

Short hospital stay after elective operation might give several advantages if the in-
patient period is planned and used effective. The risk of postoperative complications is
reduced thanks to accellerated normalizing of the physical functions. The aim was to
describe patients experiences and needs in setting of short hospital stay by elective
operation. The work is a literature review of empirical studies. The result shows patients
experience of health and ill-health, security, physical and psychosocial environment and
support resources. The conclusion is that accurate planning of the treatment period,
continuous information, involvement of relatives and follow-up after hospital discharge,
are important factors to make patients feel secure in their home after discharge from
hospital.
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INLEDNING

Kortare vårdtider på sjukhus kan innebära flera fördelar - till exempel minskad risk för

infektioner, förbättrade läkningsförhållanden vid vistelse i det egna hemmet samt

kostnads- och vårdplatsbesparingar. På en kirurgavdelning för tarmkirurgi vid ett

medelstort sjukhus i Västsverige planeras ett projekt med införande av ett

tvärprofessionellt vårdprogram för patienter som genomgår planerad tarmkirurgisk

operation. Målet med vårdprogrammet är att patienten skall vara fysiskt redo för

hemgång dag tre postoperativt. Idag är genomsnittlig vårdtid fem till sju dagar.

Genom utveckling av anestesi- och perioperativ vård samt operationstekniker har

behovet av sjukhusvård minskat. Kehlet och Wilmore (2002) menar att trots att dessa

förbättringar ger möjlighet till tidigare utskrivning, kommer patienten uppleva svaghet i

flera veckor eller månader efter en operation. Flertalet av de patienter som inkluderas i

projektet har en cancerdiagnos med oviss sjukdomsprognos. Definitivt besked om

behov föreligger av fortsatt behandling av cytostatika, ges sällan förrän efter ett par

veckor postoperativt. Ibland förekommer det att krisbearbetningen av en svår sjukdom

påbörjas först efter operationen, då patienten börjar återhämta sig och akuta åtgärder

och undersökningar är utförda. Hur länge patienten befinner sig i chockfas är beroende

av fram för allt tre olika faktorer: tidslängden för överhängande fara för personen, farans

storlek och upplevelsen av trygghet hos den omgivande miljön (Holen & Weis?th,

1985). Vistelse på sjukhus kan upplevas som en trygghet, med närhet till personal och

medpatienter. När vårdtiden förkortas finns risk att vissa patienter kommer hem till

ensamheten med funderingar och utan möjlighet att ventilera dem med någon. Enligt

Reitan och SchjØlberg (2000) är väntetiden före diagnosbbeskedet mycket belastande

för patienten eftersom den innehåller många osäkerhetsmoment. Tillgången på

information är begränsad och upplevelsen av att inte ha kontroll över situationen kan

vara stor.
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BAKGRUND

Fysiologisk påverkan och befarade komplikationer vid
kirurgiskt ingrepp

Ett kirurgiskt ingrepp ger alltid en påverkan på kroppens normala funktioner och

medför en ökad risk för komplikationer. Mest förekommande är påverkan på hjärta och

lungor samt infektioner och tromboser (koagler i blodbanan). Orsaken till sjukliga

reaktioner i samband med operation tros vara kroppens stressförsvar, vilket styrs av

hormoner och metabolism (Jeppsson, Peterson & Risberg, 2001).

Stressförsvaret utlöses av det trauma, som kirurgi innebär, och ger dels en påverkan av

nervsystemet med sammandragning av blodkärlen som effekt vilket leder till ökad

hjärtminutvolym och minskade tarmrörelser. Det ger även en påverkan av kroppens

hormoninsöndring och metabolism, med förhöjd insöndring av olika hormoner till

blodbanan. Detta påverkar bland annat elektrolyt- och vätskebalansen och nedbrytning

av kroppens celler, vilket leder till viktminskning. Dessutom sker en ospecifik

immunologisk reaktion med nedsatt immunförsvar som följd (Holm & Hansen, 2000).

Ovanstående förändringar ger en ökad belastning på flera organsystem. Andra

bidragande orsaker till komplikationer är minskade eller avstannade tarmrörelser efter

operation (postoperativ tarmparalys), otillräcklig näringstillförsel och immobilisering

(Jeppson et al, 2001).

Fast Track Surgery – accelererad postoperativ vårdtid

Accelererad postoperativ vårdtid och fast track surgery-program bygger på en

kombination av olika tekniker och åtgärder som används i vården av patienter, som

genomgår planerade operationer (Wilmore & Kehlet, 2001). Metoderna som används är

epidural (via ryggmärgen) eller regional narkos, minimalinvasiva operativa ingrepp (så

kallade titthålsoperationer), optimal smärtbehandling samt intensiv postoperativ

rehabilitering och inkluderar tidigt födointag och mobilisering (Kehlet & Wilmore,
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2002). Ovanstående metoder har visat sig minska stressförsvaret och medföljande

försämrade funktion på kroppens organ, vilket optimerar tillfrisknandet och möjliggör

tidigare utskrivning från sjukhus (Wilmore & Kehlet, 2001).

I en dansk studie av 18 patienter, som genomgick planerad tarmkirurgi, följdes ett

vårdprogram där kontinuerlig smärtlindring gavs, vilket möjliggjorde tidig mobilisering.

Patienterna fick inta fast föda redan första dagen efter operationen. Patienterna var

fysiskt redo för utskrivning från avdelningen på i genomsnitt femte dagen, med minimal

postoperativ trötthet och ingen postoperativ viktnedgång (Möiniche, Bülow, Hessel-

feldt, Hestbæk &  Kehlet, 1995). I en prospektiv randomiserad studie av postoperativ

epidural kontra intravenös patientstyrd smärtlindring vid planerad colorectal operation

(n=42) visade resultatet påskyndat tillfriskande tack vare åtgärder enligt fast track

surgery- program. Det sågs dock ingen förkortning av den postoperativa vårdtiden,

vilket ansågs bero på att patienterna ej förväntades bli utskrivna förrän på sjunde dagen

efter operationen (Carli, Phil, Trudel & Belliveau, 2001).  Gemensamt för andra studier

som gjorts av fast track surgeryprogram är att de beskriver en minskning av vårdtid med

låg nivå av postoperativa komplikationer. De flesta tillgängliga data är dock från

småskaliga, ej randomiserade studier vid enskilda institutioner i USA (Kehlet &

Wilmore, 2002).

Psykologisk påverkan vid kirurgiskt ingrepp

Varje tillfälle av intagning på sjukhus innebär olika grad av integritetskränkning med

påverkan på personens oberoende och självbestämmande. Känslor av identitetslöshet,

beroende på avsaknad av personliga kläder och utlämnande vid intervju om personliga

förhållanden av vårdpersonal, kan uppkomma (Cullberg, 1992). Det är väl känt att

sjukhusvistelse på grund av medicinsk eller kirurgisk orsak kan vara en extremt

ångestfylld och oroande upplevelse (Johnson, Rice, Fuller & Endress, 1978; Hathaway,

1986;  Teasdale, 1995) bland annat beroende på en känsla av brist på personlig kontroll

över situationen (Holm & Hansen, 2000).



4

Förberedelser för patienten inför kirurgiskt ingrepp

Perioden mellan diagnosbesked av en cancersjukdom och behandlingsstart upplevs ofta

mycket belastande för patienter. Känslan av makt- och hjälplöshet kan förstärkas om

starten för behandling dröjer, eftersom hotet om dödlig sjukdom blir hängande över

patienten utan att något händer (Eide & Eide, 1997).

I samband med planerad operation bör patienten få skriftlig information om planen för

vårdtiden i god tid före ingreppet som följs upp muntligt vid inskrivningssamtalet

(Holm & Hansen, 2000).  Studier har visat att preoperativ information hjälper patienten

att acceptera sin situation, minska ångesten inför och påverka tillfrisknandet efter

operationen i positiv riktning (Klafta & Roizen, 1996; Daltroy, Morlino & Eaton, 1998).

Kehlet och Wilmore (2002) menar att det är betydelsefullt med preoperativ

patientundervisning om innehållet i den postoperativa vårdplanen, för att kunna påverka

individens vilja till samarbete efter operationen.

SYFTE

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av planerad kirurgi med kort

postoperativ sjukhusvård samt belysa faktorer som skapar trygghet under vårdtiden på

sjukhus och efter utskrivning till hemmet.

FRÅGESTÄLLNINGAR

Hur upplever patienter hälso- och ohälsosituationen under och efter kort postoperativ

sjukhusvård?

Vilka faktorer kan ha betydelse för patientens upplevelse av trygghet under vårdtiden,

vid utskrivning från vårdavdelning samt första tiden i hemmet?
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Hur bör den fysiska och psykosociala miljön runt patienten vara utformad för att ge

trygghet och goda förhållanden för tillfrisknande?

Vilka resurser bör finnas som stöd runt patienter med kort postoperativ vårdtid?

METOD

Litteratursökning

Arbetet är en litteraturstudie av empiriska artiklar. Högskolan i Trollhättan och

Uddevallas (Campus Vänersborg) bibliotek användes för litteratursökning, hösten 2003.

Sökningen skedde via CINAHL, vilken enligt Polit och Beck (2004) är den viktigaste

databasen för sjuksköterskor och täcker material från 1982 och framåt samt innehåller

referenser från mer än 1200 tidsskrifter. Sökorden och kombinationer som användes,

ses i tabell 1. Begränsningar för sökningen utgjordes av årtalen mellan 1990 – 2003

samt engelska och vetenskapligt granskade (peer-reviewed) artiklar. Fyra artiklar är

gemensamma från de utnyttjade sökträffarna.

Tabell 1. Artikelsökning på CINAHL

Sökord Antal träffar Antal valda artiklar

# 1 Early patient discharge 347
# 2 Early discharge 846

# 3 Patient satisfaction 6790
# 4 Surgery 44232
# 5 Nursing 164273

# 6
# 7

# 1 and # 4 and # 5
# 2 and # 3 and # 4

40
37

6
6
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Urval

Sammanlagt åtta (8) artiklar valdes. En översikt av valda artiklar presenteras i tabell 3.

Valda artiklar behandlar patientupplevelser vid kort postoperativ vårdtid efter planerat

kirurgiskt ingrepp. Artiklar om förlossnings- och barnsjukvård, poliklinisk verksamhet,

intensivvård, jämförande studier mellan slutenvård och hemsjukvård samt

kostnadsjämförelser exkluderades. Fyra (4) artiklar berör bröstkirurgi, en (1):

operationer av bukaortaaneurysm, en (1): hjärtoperationer, en (1): prostataoperationer,

en: (1) är en undersökning av skilda patientkategorier i tre geografiska distrikt.

Analys

Litteraturstudiens metodik var kvalitativ analys av vetenskapliga artiklar. Repstad

(1993) menar att i kvalitativ forskning ska man beskriva helheter; hela och konkreta

miljöer och hela personer, inte bara isolerade variabler. I det systematiska arbetet med

kvalitativa data delas materialet in medelst kategoriseringar och kodningar.

Artiklarna genomlästes ett flertal gånger. De uppgifter som ansågs vara

patientupplevelser markerades. Därefter klassificerades markerat material i fyra

huvudgrupper utifrån studiens frågeställningar. Huvudgrupperna analyserades och

bearbetades för att urskilja likheter och skillnader. Tre av fyra teman kategoriserades

sedermera i underrubriker för att tydliggöra resultatet, se tabell 2.

Tabell 2. Kategorisering av innehållet i resultatet.

Hälsa och ohälsa vid kort
postoperativ vårdtid

Upplevelse av
trygghet

Fysisk och psykosocial
miljö

Stödresurser

Stärkande faktorer Bemötande från personalen Praktisk hjälp

Misstroende och
otrygghet

Planering och fysisk miljö Informationsbehov

Patienters delaktighet i vården

Hemmiljöns betydelse

Uppföljning efter
utskrivning
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Tabell 3. Litteraturöversikt  över valda artiklar

Författare Ämnesområde/Syfte Studieform/metod Urval

Boman et al
(1997)

Beskriva och analysera svårigheter,
behov och tillfredsställelse som
uttrycktes av kvinnor som vårdats
under kort sjukhusvistelse

Kvalitativ, deskriptiv,
jämförande /
öppen enkätfråga

Kvinnor, som opererats för
primär bröstcancer (n=97)

Bonnema et al (1998) Bedöma medicinska och
psykosociala effekter av tidig
utskrivning från sjukhus:
komplikationsfrekvens, patienters
tillfredställelse och psykosociala
effekter

Randomiserad, jämförande,
prospektiv /
enkätformulär före operation, 1
mån och 4 mån efter operation

Kvinnor som planerades för
bröstkirurgi (n=139) och
vårdades kort (n=69) och
längre (n=70) tid efter
ingreppet

Chapman &
Purushotham (2001)

Jämförelse av  två patientgrupper:
dess tillfredsställelse och
accepterande: dels efter hemgång  2
dygn (med dränage), dels efter
hemgång 5 dygn efter operation

Integrerad kvantitativ och
kvalitativ/ enkät med både 5-
punktskala och öppna frågor

Kvinnor som genomgått olika
former av bröstkirurgiska
åtgärder (n=35)

Jones et al (2002) Effekter av tidig utskrivning efter
operation: jämföra patienters
tillfrisknande efter två olika typer av
operation, närstående vårdgivares
erfarenheter, utnyttjande av
kommunal service

Kvantitativ, prospektiv,
jämförande, longitudinal /
enkät

Patienter som genomgår
planerad kirurgi av
bukaortasaneurysm (n=51)

Langvade (2000) Identifiera patienters upplevelse av
tidig utskrivning (= 72 h
postoperativt)

Kvalitativ, fenomenologisk
ansats / enkät

Patienter som genomgått
planerad okomplicerad
prostataoperation (TURP)
(n= 29)

Rowe et al
(2000)

Undersöka utnyttjandet av
hälsovård, social service och stöd
hos patienter (= 55 år) efter kort
postoperativ vårdtid på sjukhus eller
dagkirurgi

Kvalitativ,
longitudinell, prospektiv /
personlig intervju,
telefonintervju

Patienter med kort vårdtid
efter operation (n= 214).
Patienter som genomgått
dagkirurgi (n= 437)

Savage et al
(1999)

Undersöka patienters upplevda
problem under första tiden efter
operation och beskriva effekten av
specialiserade sjuksköterskors
verksamhet vid denna fas av
tillfrisknande

Deskriptiv / telefonintervju
med både öppna och direkta
frågor 7 och 14 dagar efter
utskrivning

Patienter som genomgått
öppen hjärtoperation (n=342)

van Wersch et al
(1995)

Undersöka patienters upplevelser av
vårdtiden i samband med operation
vid införandet av standardiserat
vårdprogram

Projekt, kvalitativ
undersökning/intervju före
operation och 1 månad
postoperativt

Patienter som opererades för
bröstcancer (n=44)
accepterade deltagande, 38
patientintervjuer kunde
användas för analys efter 1:a
tillfället, 33 efter 2:a tillfället
var av 25 haft kort
postoperativ vårdtid
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RESULTAT

Hälsa och ohälsa vid kort postoperativ sjukhusvård

I en studie av kort postoperativ vårdtid efter olika typer av operationer (n= 641) uppgav

majoriteten av patienterna (66 %) under vårdtiden, att de förväntade sig att deras hälsa

skulle förbättras; 25 % att hälsan skulle vara den samma, emedan 7 % förväntade sig en

försämrad hälsa (Rowe, Yaffe, Pepler & Dulka, 2000). I en annan studie uppskattade

patienterna överlag sitt välbefinnande positivt och mer än hälften rapporterade

förbättringar som förväntat (Savage & Grap 1999).

De vanligaste symtomen efter utskrivning var trötthet, smärta, somnolens, förstoppning,

andnöd (Rowe et al, 2000; Jones, Hoffman, Makaroun, Zullo & Chelluri, 2002), nedsatt

aptit, smärta i buk och rygg (Jones et al, 2002). Savage och Grap (1999) beskriver att

patienter, som genomgått öppen hjärtoperation, efter sju till fjorton dagar uppgav bland

annat fysiska besvär som sömnstörningar och påverkat näringsintag samt depression.

Studier av patienter som genomgått skilda operativa ingrepp visade dock en minskning

av antalet rapporterade symtom, två veckor efter utskrivning (Langwade, 2000; Rowe et

al, 2000, Jones et al, 2002). I en studie av 29 prostataopererade män sökte åtta patienter

distriktsläkare efter utskrivning, för skilda urinvägsproblem och två patienter på grund

av kraftlöshet (Langwade, 2000).

Rowe et al (2000) fann att de vanligaste fysiska symtomen var väntade av 75 % och att

de flesta visste hur de skulle hantera dem. För ett antal av de patienter, som upplevde

smärta på tredje dagen efter utskrivning, kom den oväntad och ett stort antal av dessa

visste inte hur de skulle hantera smärtan.

Bonnema, van Wersch, van Geel, Pruyn och Schmitz et al (1998) såg ingen skillnad

mellan gruppen med kort vårdtid jämfört med gruppen med längre vårdtid efter

bröstkirurgi, vad gällde mätresultaten av osäkerhet, ångest, ensamhet, störd sömn, brist

på kontroll eller hot mot självbestämmande. Före operationen uppmättes högre nivå av



9

depression hos gruppen med kort vårdtid. Denna skillnad fanns inte efter operationen.

Det fanns heller ingen skillnad i klagomål om fysiska och psykiska symtom eller hur

patienterna hanterade sin sjukdomssituation.

Upplevelse av trygghet

Stärkande faktorer

Boman,  Andersson och Björvell (1997) beskriver i sin studie av bröstcanceropererade

kvinnor att skicklighet, kontinuitet och tillgänglighet var faktorer som påverkade

känslan av trygghet. Faktumet att personalen tillbringade tid tillsammans med

patienterna, vilket inkluderade de förberedande och avslutande samtalen med

personalen på bröstcancerenheten, upplevdes vara positiva inslag. Kontaktsköterskan

skapade en trygghetskänsla, eftersom hon ofta var tillgänglig och kände patienterna.

Patienter ansåg sig uppmuntrade och att de hade fått psykologiskt stöd av andra

patienter i liknande situation. Chapman och Purushotham (2001) fann att ett fåtal

patienter (av studiens 35 kvinnor) vårdades på avdelningar med annan specialitet och

dessa upplevde högre nivå av ångest och var mindre tillfredsställda med sin

sjukhusvistelse. Bonnemas et al (1998) utvärdering av hemsjukvård efter bröstkirurgi

visade att majoriteten av patienterna var nöjda över att ha fått tillräcklig hjälp och 30 av

42 kände sig lika trygga hemma som på sjukhus.

Misstroende och otrygghet

Boman et al (1997) beskriver i sin studie att ett antal patienter, som genom gått

bröstkirurgi, önskade att personalen ägnat mer tid åt dem eftersom bristen på tid

förstärkte känslan av att behandlas som ett objekt. Andra patienter upplevde brist på

förståelse och tröst från en del av personalen - en patient beskrev hur hon legat i flera

timmar på operationsdagen och gråtit i väntan på operationen.
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Patienter beskrev brutna löften om kontinuitet av personal samt information, som ej

hållits vid utsatt tid och tvetydig information om egenvård. Att tvingas tala med flertalet

medlemmar i vårdavdelningens arbetsgrupp gav frustration. Det ingav så väl besvikelse

som osäkerhet och tveksamhet, då den givna informationen inte stämde överens med

verkligheten. En patients önskan om hjälp vid illamående och vid kontakt med

sjukgymnastik rörde också misstron till personalen. Hon ifrågasatte varför hon ej fått

effektiva läkemedel eller tillräcklig uppmärksamhet, när hon känt sig dålig efter

operationen. En annan faktor som också visade på känsla av misstroende var

beskrivningen av hur personalen hanterade patientens postoperativa smärta. Som

exempel gavs att behovet av smärtlindrande läkemedel, vid borttagande av dränage ej

tillgodoseddes (Boman et al, 1997).

Fysisk och psykosocial miljö

Bemötande från personalen

Boman et al (1997) beskriver att patienterna uttryckte tacksamhet för den känslosamma

och vänliga behandlingen. De påtalade att personalen visat dem vänlighet,

omtänksamhet och givit dem personlig uppmärksamhet. Chapman och Purushotham

(2001) redovisade i deras studie att patientgruppen med längre vårdtid ofta

kommenterade vänligheten och stödet från personal som var inblandade i deras

behandling.

Merparten av patienterna i Savage och Graps (1999) samt Chapman och Purushotham s

(2001) studier var nöjda med informationen, ansåg den vara adekvat och hade delgivits

dem på ett förståeligt sätt. De ansåg sig väl förberedda inför operationen då de givits

möjlighet att ställa frågor (Chapman & Purushotham, 2001).  Även Boman et al (1997)

visade att patienterna uppskattade personalens tillgänglighet för frågor och den

information som gavs vid samtalen med kontaktsjuksköterskan ansågs vara ett

värdefullt stöd. Jones et al (2002) beskriver i sin studie av patienter, som genomgått

operation av bukaortaaneurysm, att flertalet närstående ansåg sig vara ´nöjda´ eller

´mycket nöjda´ med vården och informationen från läkare, sjuksköterskor och
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sjukgymnaster med flera. Flest positiva omdömen fick sjukgymnaster och övrig

paramedicinsk personal (100 % för information), därefter läkare (96%) och

sjuksköterskor  (87 % för vården , 92% för informationen).

Boman et al (1997) beskriver ett antal patienter som ansåg sig blivit respektlöst

behandlade vid direkt möte med kirurgen samt vid förflyttning till en ny avdelning, då

´man blev ingen´. Den dagliga ronden beskrevs också inkräkta på integriteten.

Sekretessen respekterades varken då patienten fick svar på cellprov under ronden eller

blev intervjuad av sjuksköterska, i närvaro av andra patienter på salen, vilket gav en

känsla av att vara utlämnad.

Planering av vårdtiden och fysisk miljö

Boman et al (1997) fann att vissa patienter önskade att inskrivningen skedde i

anslutning till operationen emedan en patient önskade längre tid för egen förberedelse

innan inläggning. I studien var det fyra dagar mellan inskrivningssamtal och inläggning

inför operation. Patienter beskrev problematiken då operationen ej blivit utförd på den

dagen som först bestämts och att på dagen för operationen, behöva vänta i flera timmar

upplevdes stressande. Avskildhet önskades för att kunna tala ostört med närstående och

få möjlighet att beskriva sina känslor av förtvivlan och ångest, utan att bli hindrad av

uppmärksamheten från medpatienter. Patienter nämnde även behovet av en mer bekväm

miljö och längre besökstider.

Patienters delaktighet i vården

Rowe et al (2000) redovisar uppgifter om sämre delaktighet i beslut om sin egen vård.

40 % av patienterna uppgav att de ej blivit tillfrågade om tid för hemgång. När de

tillfrågades om beslutstagande i deras egen vård uppgav 36% att de deltagit mycket,

emedan 43% ej deltagit alls. I Chapman och Purushothams studie (2001) togs det

slutgiltiga beslutet om tidig utskrivning av patienten på den första postoperativa dagen,

efter diskussion med klinikens koordinationssjuksköterska (resurs för patient, sjukhus
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och kommunens personal under och efter sjukhusvistelsen). Resultatet visade att

patienter som genomgått större operation oftare valde längre vårdtid. Bonnema et al

(1998) fann att de flesta kvinnor i gruppen för kort vårdtid efter bröstoperation skulle

rekommendera tidig utskrivning till andra patienter - så gjorde också ett antal av

patienterna i långtidsgruppen, trots att de ej haft erfarenhet utav detta. Boman et al

(1997) beskriver en patient som ansåg att utskrivningen skett för snart och ifrågasatte

hur beslutet om detta blivit taget. Så väl Langwade (2000) som van Wersch, Bonnema,

van Geel, Prinsen, Pruyn och Wiggers  (1995) fann att de patienter som hade upplevt

problem ansåg att några dagar längre vårdtid skulle varit önskvärt eftersom de ej kunnat

få tillräcklig vila i hemmet (van Wersch et al, 1995).

Hemmiljöns betydelse

I en studie upplevde patienter att de tillfriskande fortare när de vistades i hemmet, tack

vare ett gott stöd från familj och distriktsköterskor (Chapman & Purushotham, 2001).

van Wersch et al (1995) fann att den mest nämnda positiva faktorn med tidig hemgång,

var glädjen över att vistas i det egna hemmet vilket innebar intimitet, enskildhet och att

inte behöva lyssna till andra patienters problem. Andra fördelar var att kunna göra vad

man ville samt att lättare kunna tala om påverkan av sjukdomen med andra.

Jones et al (2002) beskriver ett överväldigande stort antal närstående som rapporterade

positiva känslor över att vårda patienten. Exempelvis kände de flesta att de nästan alltid

bidrog till patientens välbefinnande. Alla kände sig privilegierade och umgänget med

andra familjemedlemmar eller vänner påverkades ej negativt. Vårdandet orsakade dem

inte stress, bitterhet eller gjorde dem generade. Bonnema et al (1998) såg ingen skillnad

före operationen mellan patientgruppen med kort vårdtid och dito med lång vårdtid,

men vid en- och fyramånaderskontrollen efter operationen var patienter som vårdats

kortare tid, mer benägna att diskutera sin sjukdom med familjen.
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Stödresurser

Praktisk hjälp

Boman et al (1997) fann att varierande former av praktisk assistans önskades, med allt

från personlig hygien till förberedelse inför utskrivning och hjälp i hemmet. En kvinna

beskrev sin tillfredsställelse när hon fick hjälp med hygienen efter operationen. Ett

annat uttalande gällde hur patienternas behov, även de som var outtalade, observerades

och togs hänsyn till. En patient var dock missnöjd med att, på egen hand, ha behövt

ordna sjukgymnastkontakt och en annan fick själv ordna recept på smärtlindrande

läkemedel efter utskrivning.

Informationsbehov

Boman et al (1997) fann att patienter saknade information om anestesi och namn på

kirurgen, kostråd, förebyggande åtgärder och sjukgymnastiska övningar. Vidare

önskades information om möjligheten till bröstrekonstruktion, snabbare information om

cytologiskt provsvar och efterföljande behandling, patientföreningar och egenvård efter

hemgång. Patienterna påtalade vikten av information till närstående eftersom många

hade frågor beträffande den tidiga hemgången.  Rowe et al (2000) fann att färre

patienter än hälften inte hade fått information om kommunal service, normalt

tillfrisknande och biverkningar av mediciner. Langwade (2000) påtalar att trots den

urologiska klinikens policy att alla patienter skulle få så väl verbal information som

nedskriven, visade resultatet i en studie att patienter ej fått muntlig information eller ej

mindes den.

Uppföljning efter utskrivning

Flera studier visade hög nivå av tillfredsställelse och att patienterna var nöjda med tidig

hemgång med arrangemanget kring återgången till hemmet efter kort sjukhusvård efter

planerad operation (van Wersch et al, 1995; Rowe et al, 2000; Langwade, 2000;
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Chapman & Purushotham, 2001). Langwade (2000) fann att fastän ett antal patienter

stötte på problem, skulle denna grupp ändå välja att bli utskrivna vid samma tidpunkt

som de gjorde. 35% (n=10) av patienter som genomgått prostataoperation ansåg att de

skrivits ut för tidigt.  van Wersch et al (1995) beskriver  en patient som var missnöjd

över att behöva åka till mottagning nattetid då hennes sår började blöda. Ingen av

patienterna i samma studie utnyttjade dock möjligheten att återinläggas på sjukhus

eftersom de föredrog att vara hos sin partner/familj.

van Wesch et al (1995) fann att majoriteten av patienterna behövde hjälp med såväl

personlig hygien som specifik vård och fick hjälp av i huvudsak närstående. 21 av 23

bröstcanceropererade kvinnor fick vård från distriktsköterska, som erhållit speciell

instruktion från sjukhuset i samband med projektets utarbetande. Tack vare

distriktsköterskorna upplevde 73% att de fått tillräcklig vila och hjälp i hemmet (van

Wesch et al, 1995).

Langwade (2000) fann, vid förfrågan om behov av uppföljning via telefon, att mer än

hälften av de prostataopererade patienterna hade önskat telefonkontakt för diskussion av

problem, klargöra information, diskutera postoperativa komplikationer, be om råd samt

höra en vänlig röst. Boman et al (1997) beskriver att patienter upplevde förståelse av

sina egna reaktioner och attityder gentemot släktingar tack vare den professionella

hjälpen från onkologisk psykiatriker.

DISKUSSION

Metoddiskussion

Ambitionen var initialt att finna artiklar, som behandlade upplevelser i samband med

kort vårdtid vid bukkirurgi. Det visade sig emellertid vara ett område med liten

dokumenterad erfarenhet av patienters upplevelser vid korta vårdtider, varför artiklar

från olika specialiteter av kirurgisk verksamhet valdes att analyseras. Flertalet av de

psykosociala problem som patienter möter i samband med tidig utskrivning efter
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planerad kirurgi, kan antas vara gemensamma oavsett diagnos eller operationsteknik.

Studier har ej visat signifikanta skillnader mellan patienter med olika diagnoser i

upplevd hälsa, utan pekar istället på vikten av individuellt stöd och planering oavsett

diagnos (Ringdahl, Ringdahl, Kvinnsland & Götestam, 1994; Forsberg, Björvell &

Cedermark, 1996). Svårigheten att finna relevanta artiklar för undersökningen är

demonstrerat i tabell 1. Kritik kan riktas mot alltför stort bortfall av urvalet. Största

delen av bortfallet berodde emellertid på att flertalet artiklar ej avhandlade korta

vårdtider, utan endast nämnde detta i diskussionen som eventuell positiv effekt av deras

metoder.

Resultatdiskussion

Resultatet visade på stor spridning av upplevelse av delaktighet. Patienter som följt en

väl strukturerad vårdplan, med delaktighet i beslutet om tid för utskrivning samt

uppföljning efter utskrivning, upplevde trygghet även i hemmet.

Trots att artiklarna uppvisar skilda arrangemang och stödfunktioner i samband med

utskrivning efter kort vårdtid, pekar flera studier på positiva åsikter om tidig hemgång.

Resultatet visar att patienter som deltagit i studier med kontinuerlig uppföljning via

distriktsköterska, eller till och med distriktsläkare, överlag känt sig mer trygga i hemmet

än de som lämnas utan uppföljning.

Den minskning av upplevda symtom som sågs efter två veckor innebär att uppföljande

verksamhet är viktigast under de första veckorna efter utskrivning. Sabay, Gray och

Fitch (2000) menar att trots den allmänt höga tillfredställelsen med informationen i

direkt anslutning till behandlingen, rapporterade några patienter brist på information om

långtidshantering av sjukdomen. Phillips, Gray, Fitch, Labresque, Fergus och Klotz

(2000) föreslår en förberedande kunskap om komplikationer och biverkningar, som kan

förekomma samt instruktioner om vad patienten skall göra om komplikationer skulle

uppstå.
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Uppgiften att patienter upplevde smärta som de ej var förberedda på, eller ej visste hur

de skulle hantera, samt sökte distriktsläkare för upplevelsen av kraftlöshet kan tyda på

bristande eller oförmåga om att tillgodogöra sig information om naturligt

läkningsförlopp, förväntade symtom efter operation och hjälpmedel för hantering av

dessa. Även om planerade undervisningstillfällen ej förekommit, har troligtvis

information till den enskilda patienten givits eftersom t ex Rowe et al (2000) fann att

trots bristen på information ansåg 77 % att de hade stor förståelse om deras

hälsokondition och orsakerna till att olika tester gjorts.

Patienter upplevde trygghet från sjukhuspersonal, patienter i liknande situation och

personal i hemsjukvård. Även närstående torde ha en betydelse för att skapa trygghet,

under förutsättning att denne själv är trygg i situationen. Kontinuitet av personalen,

felaktig eller tvetydig information och förbiseendet av smärtsamma undersökningar

visade sig ha betydelse för upplevelsen av trygghet. Boman et al, 1997 menar att om

information, känslomässigt stöd, personlig behandling och praktisk assistans

tillfredställs skapas möjlighet för tilltro.

Patienter och anhöriga gav mycket beröm för personalens bemötande och

omtänksamhet. Flera patientenkäter visar liknande resultat, vilket har ansetts vara en

osäker bild på grund av patienters beroendeställning gentemot personal.  Patienter med

längre vårdtid poängterade, i en studie, oftare personalens vänlighet. En möjlig

förklaring till detta kan vara att den längre sjukhusvistelsen möjliggjorde skapandet av

täta relationer med personalen (Chapman & Purushotham, 2001).

Att information av sjukgymnaster och övriga paramedicinska specialiteter skattades

högst i en studie, skulle kunna bero på att fler tillfällen och större kunskapsområde att

undervisa inom kan innebära sämre fokusering på innehåll vid varje tillfälle. Davies

(2000) redovisade emellertid motsatsen - information given av sjuksköterskor rankades

högre än information från läkare och sjukgymnaster av både patienter och närstående,

vilket ansågs kunna bero på att sjuksköterskor är mer tillgängliga och antal tillfällen för

information därmed blir flera. Vikten av att få chans att tala ostört med sjuksköterskor

och läkare, framför allt vid ankomstsamtal och information av provsvar, kan inte nog

poängteras. Ännu större roll kan möjligheten att få avsatt tid för ostört samtal spela vid
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en kort vårdtid med färre tillfällen att skapa kontakt mellan vårdare och patient (Boman

et al, 1997).

Skillnad på delaktighet i beslut om sin egen vård sågs mellan deskriptiva studier om

upplevelser vid befintliga organisationer med kort postoperativ vårdtid och

kvasiexperimentella studier med ambition om patientcentrerat vårdprogram för dennes

bästa (Chapman & Purushotham, 2001; van Wesch et al, 1995; Bonnema et al, 1998)

Information är ofta grunden till delaktighet. För att kunna fatta beslut om sin egen vård

måste man besitta vissa grundkunskaper och det är sjuksköterskors uppgifter att bedöma

behov av och delge patienten sådan kunskap. I en studie av patienter med cancer i

grovtarmen (colorectal) påtalade en patient att om hon delgivits mer information, hade

hon haft möjlighet att spela en större roll i beslutsfattandet om hennes egen vård (Sabay

et al, 2000).

Brist på information påvisades i flera av studierna.  En orsak kan vara patienters

oförmåga att tillgodogöra sig information på grund av vissheten om att ha drabbats av

en livshotande sjukdom. Studier har visat att patienter, som får besked om svår

sjukdom, endast uppfattar en liten del av informationen vid tiden för

diagnosinformationen och minns endast en liten del av information som givits på

sjukhus (Jeter, 1992). I en studie av patienters upplevelse av gastrisk (i magsäcken) och

colorectal cancer, framkom att chocken över diagnosbeskedet begränsade patienters

förmåga att formulera frågor. Patienterna visste ej vilka frågor de skulle ställa och ansåg

läkarna vara alltför upptagna för att detaljerat kunna förklara sjukdom och behandling.

Även den korta intervallen mellan diagnos och behandling påtalades som en bidragande

orsak till att ej hinna ställa de rätta frågorna (Sabay et al, 2000).

De studier som omnämnde närståendes upplevelser av tidig patientutskrivning var

övervägande positiva.  I en annan studie av makar, där ena parten genomgått

hjärtoperation, visade sig alla patienter nöjda med att komma hem även om vårdtiden

var kort efter operationen. I kontrast till detta rapporterade många partners rädsla

relaterat till ansvaret att ta hand om någon, så snart efter en stor operation. De första

dagarna var konsekvent rapporterade som de mest krävande och mest skrämmande

(Gillis, 1984).
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Konklusion och implikationer i omvårdnad

Korta postoperativa vårdtider ställer ökade krav på sjuksköterskors kunskap av att

bedöma patienters behov, planlägga vårdtiden och ge utrymme för att upprätta

förtroendefulla relationer. För att kunna få en fungerande vårdorganisation med kort

postoperativ vårdtid, där patienter upplever trygghet med fortsatt tillfrisknande i

hemmet, krävs god planering av hela vårdförloppet, inklusive tiden i hemmet efter

utskrivning. Erbjudande om och upprättande av kontakt med hemsjukvård bör alltid

vara en del i planen. Forsberg, Björvell och Cedermark (1996) anser att sjuksköterskor

alltid bör ta patienters så väl fysiska som sociala situation under övervägande.

Sjuksköterskor bör ansvara för tydlig och kontinuerlig information från tiden före

operationen till första veckorna efter utskrivning från vårdavdelning. Worley (1985) och

Rice och Johnson (1984) menar att undervisning är mest effektiv om den ges

preoperativt och återupprepas under dagarna och veckorna efter operationen. Genom att

kontinuerligt informera under omvårdnadsarbetet kan sjuksköterskor förmedla mycket

kunskap, som patienten tillgodogör sig.

Betydelsen av att involvera närstående i vården i ett tidigt skede får inte förbises.

Studier visar att närstående, där partnern har huvudansvaret, fyller en viktig uppgift som

stöd för patienten (Goodman, 1997; Sabay et al, 2000). Många problem beror på

otillräcklig eller obefintlig information. Noggranna instruktioner så väl muntliga som

skriftliga bör delges patient och närstående samt medsändas vid utskrivning.  För att

följa upp problem, uppdatera information och inge trygghet är uppföljning efter

utskrivning via hembesök eller telefon av stor betydelse eftersom patienter har beskrivit

kvarstående besvär ett flertal veckor efter operationen, vilket även andra författare

föreslår  (Langvade, 2000; Forsberg et al, 1996; Goodman, 1997).

Fortsatt forskning av patienters förmåga att tillgodogöra sig information och uppleva

trygghet, vid planerad operation på grund av cancer, skulle kunna ge en god grund för

utveckling av god omvårdnad för dessa patienter.
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