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SAMMANFATTNING  

Det finns ett stort behov av att på olika sätt förmedla information inom hälso- och sjukvården. 

Hur patienten tar till sig den preoperativa informationen skiljer sig åt. Syftet i denna pilotstudie 

var att undersöka om en informationsfilm via internetlänk, tillsammans med skriftlig 

standardinformation preoperativt, ger ökad patienttillfredsställelse i jämförelse med enbart 

standardinformation. Med en kvantitativ ansats tillsammans med en randomiserad kontrollerad 

metod utfördes en enkätledd telefonintervju dagen efter besöket på dagkirurgen. Antalet 

deltagare var 21 stycken, 8 i interventionsgruppen och 13 i referensgruppen. Resultatet visade att 

deltagarna ansåg att preoperativ information var mycket viktig och hur den bör delges skilde sig 

åt. Alla tyckte sig bra informerade, men deltagarna som såg informationsfilmen menade att den 

ökade förståelsen av händelseförloppet. Ingen skillnad gällande patienttillfredsställelse sågs 

mellan grupperna. Pilotstudien påvisar vikten av att tillgodose patienters behov av information 

och att den bör förmedlas på olika sätt.  

 

Nyckelord: Preoperativ patientinformation, patienttillfredsställelse, visuell information, 

dagkirurgi, internetbaserad information.  

 

ABSTRACT 

There´s a great need to provide information in different ways to patients in the health care 

settings and how the patient responds to preoperative information differ. The purpose of this 

pilot study was to examine whether visual information, via a web linked information film, 

together with written standard information preoperatively is giving an increased patient 

satisfaction compared to only the written standard information. With a quantitative approach, 

together with a randomized controlled method, a telephone interview was performed the day 

after the visit at the ambulatory setting. This pilot study included 21 participants, 8 in the 

intervention group and 13 in the reference group. The results showed that participants felt that 

the preoperative information was very important and how it should be served is different. All 

seemed well informed, but the participants who saw the film said that they had a greater 

understanding of the events. No difference in patient satisfaction were observed between the 

groups, however, the result showed the importance of meeting patients needs for information 

and that it should be conveyed in different ways.  

 

Keywords: Preoperative patient information, patient satisfaction, visual information, 

ambulatory surgery, internet-based information.  
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1 INLEDNING 

 

Behovet av preoperativ information är stort. I synnerhet på en dagkirurgisk klinik där 

tiden för att delge information är begränsad och patienten kommer till operation 

hemifrån, med möjligen liten eller ingen tidigare erfarenhet av sjukhusvård. 

Litteraturen beskriver att det är viktigt med information till patienter innan operation, 

att en bra informerad patient upplever en ökad förståelse, ökad trygghet och större 

känsla av kontroll, vilket spelar in i hur patienten upplever den preoperativa fasen. 

Behovet av information är individuellt och hur den tolkas varierar. Enligt tidigare 

forskning är kombinationen av muntlig och skriftlig information att föredra, istället för 

bara det ena alternativet. Kan då ett komplement med visuell information ytterligare 

öka möjligheten att den preoperativa informationen kommer fram till patienten?  
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2 BAKGRUND 

 

God och tillfredsställande information är av stor betydelse inför en operation eller 

behandling. Flera studier har visat att bristfällig information om diagnos och 

behandling är en av de mest ångestskapande aspekter av sjukhusvistelsen, vilket kan 

leda till otrygghet i vad som sker, eller varför det sker. Otrygghet är en av de viktigaste 

orsakerna till att människor känner sig hotade. När en människa känner sig osäker är 

det naturligt att agera aktivt i sökandet av information om det han eller hon inte förstår 

(Fagermoen, 2002). 

 

2.1 Dagkirurgisk verksamhet 

Naalsund, Røed och Steen-Hansen (2005) menar att dagkirurgisk verksamhet innebär 

planerade operationer som kräver anestesi samt en period med övervakning efter 

ingreppet. Det finns flera fördelar med detta, patienten skrivs in och ut samma dag 

vilket gör att patienten drabbas av färre sjukhusinfektioner, återhämtar sig fortare och 

snabbt kommer tillbaka till sin invanda miljö. Den dagkirurgiska verksamheten är en 

växande enhet inom sjukvården, eftersom det är samhällsekonomiskt lönsamt och 

frigör platser för inneliggande patienter. Det är även så att nya anestesi- och 

kirurgimetoder utvecklas och används, vilket gör att den dagkirurgiska verksamheten 

blir allt vanligare. Ett begrepp som börjat användas inom dagkirurgin är ”Fast track”, 

som betyder att patienten efter operation inte överförs till en postoperativ 

övervakningsenhet, utan kommer direkt till den dagkirurgiska vårdavdelningen, utan 

specialtillsyn och med mindre övervakningsutrustning (a.a.).  

 

Det är inte alla patienter som lämpar sig för dagkirurgi. Naalsund, Røed och Steen-

Hansen (2005) menar att det kirurgiska ingreppets omfattning, anestesimetoden och 

den postoperativa smärtbehandlingen är saker som måste bedömas. Patientens 

lämplighet, då med tanke på fysisk, psykisk och social situation måste också granskas 

samt att patienten samtycker till att gå hem samma dag som operationen utförs. 

Dagkirurgiska patienter ska i grunden vara friska och tillhöra American Society of 

Anesthesiologists klassificering (ASA) I och II (a.a.). ASA-klassificering är ett 

utarbetat system för att bedöma patientens fysiologiska status inför anestesi. Skalan går 
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mellan I-V, där klass I är en i övrigt fullt frisk patient och klass V är en moribund 

patient som inte förväntas överleva 24 timmar med eller utan kirurgi (Strand Finstad & 

Valeberg, 2005). Naalsund, Røed och Steen-Hansen (2005) menar vidare att en patient 

som tillhör ASA-grupp III också kan bli aktuell för dagkirurgi om han eller hon är 

stabil i sin sjukdom. Gupta (2008) tillägger även att grupp IV och V inte är lämpliga för 

dagkirurgi på grund av den höga frekvensen av postoperativa komplikationer. De 

operationer som kan ge svår smärta postoperativt, som i det postoperativa skedet kan ge 

problem med andningsdepression och sedering p.g.a. anestesiläkemedel som 

ackumuleras i kroppen, lämpar sig inte heller för dagkirurgi (a.a.). 

 

Patienter som blivit uppsatt på väntelista för operation får fylla i en standardiserad 

hälsodeklaration. Detta är till hjälp när narkosläkaren bedömer om patienten lämpar sig 

för dagkirurgi eller om det behövs vidare utredning och eventuell inläggning före 

operationen. Patienten får även träffa en sjuksköterska eller läkare som ställer frågor 

enligt lokala riktlinjer, patienten har då också möjlighet att själv ställa frågor (Gupta, 

2008). Valeberg (2005) menar att många som ska opereras och bli sövda är spända och 

har svårt att hantera situationen. Inställningen de har till operationen präglas av de 

preoperativa förberedelserna, tidigare erfarenheter av sjukvård och anhörigas oro. En 

patient som förväntar sig bli frisk eller smärtfri efter operationen upplever mindre stress 

än en patient som oroar sig för vad operationen ska visa (a.a.).  

 

För att möta upp det ökade patientflödet som finns på en dagkirurgisk klinik krävs 

tydliga förberedelser av patienten rent mentalt, men även kunskapsmässigt vad gäller 

eftervården. Det är viktigt att patienten blir informerad, men det är också angeläget att 

låta familj och anhöriga delta i processen. Dessa ökade krav på patienters och anhörigas 

delaktighet i vården, ökar även vårdpersonalens krav på kunskap och kommunikation 

kring den information som patienten kräver och behöver (Gilmartin & Wright, 2007; 

Renholm, Suominen, Turtiainen & Leino-Kilpi, 2009).  

 

2.2 Perioperativ vård 

Lindwall och von Post (2008) definerar den perioperativa dialogen som anestesi- eller 

operationssjuksköterskans pre-, intra- och postoperativa kommunikation med patienten 

och det praktiska tillvägagångssätt som patienten utsätts för. Vidare förklaras prefixen 
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pre som tiden före, intra som tiden under och post som tiden närmast efter operation. 

Ett perioperativt arbetssätt kräver kontinuitet i vårdandet från anestesi- och 

operationssjuksköterskor för att vården ska bli vårdande för de patienter som ska 

genomgå kirurgisk behandling eller ingrepp. Det är inte bara den intraoperativa fasen, 

tiden på operationsavdelningen, som innefattar detta ansvar utan även den preoperativa 

och den postoperativa fasen. För patienten kan den preoperativa fasen vara från några 

minuter, t.ex. vid akut insjuknande, till flera månader som vid planerad operation. Den 

postoperativa fasen innehåller utvärdering av vårdandet tillsammans med den anestesi- 

eller operationssjuksköterska som var med under operationen och som patienten 

träffade i den preoperativa dialogen (Lindwall & von Post, 2008). 

 

2.3 Patienttillfredsställelse  

Nationalencyklopedin definierar tillfredsställelse som en behaglig känsla av att ha fått 

eller uppnått vad som rimligen kunde begäras (Nationalencyklopedin [NE], u.å.). Trost 

(2007) menar att tillfredsställelse handlar om förhållandet mellan personens 

förväntningar på organisationen och på sig själv jämfört med hur verkligheten ser ut 

enligt den enskildes varseblivning (a.a.). Patienttillfredsställelse kan beskrivas på olika 

sätt, som t.ex. när servicen motsvarar patientens förväntningar, behov och uppfattning 

(Hostutler, Taft & Snyder, 1999), eller att det inträffar när patientens förväntningar 

bekräftas, tillika innefattar otillfredsställelse att förväntningarna inte bekräftas 

(Thompson & Yarnold, 1995). Det kan också beskrivas som graden av 

överensstämmelse mellan patientens förväntningar av vården och deras uppfattning om 

vården som de faktiskt fick (Abramowitz, Coté & Berry, 1987; Fitzpatrick & Hopkins, 

1983). Dock rekommenderar Trout, Magnusson och Hedges (2000) att använda en 

återkommande definition av patienttillfredsställelse, såsom att patientens förväntningar 

av behandling och omvårdnad uppfylls. Ovanstående definition av Trout, Magnusson 

och Hedges (2000) om vad tillfredsställelse är, användes i denna pilotstudie. 

 

För att få fram om förväntningarna uppfylls, kan det vara användbart att mäta 

patienttillfredsställelse och på så sätt utvärdera kvaliteten av vården (Merkouris, 

Ifantopoulos, Lanara & Lemonidou, 1999). I en studie av Guldvog (1999) visade det 

sig att de patienter som var tillfredsställda med informationen innan kirurgin, även 

uppvisade högre grad av livskvalitet 6-10 veckor efter sjukhusvistelsen. Patienters 
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förväntningar och tillfredsställelse är olika mått på kvaliteten av vården och i 

förlängningen även på patienters livskvalitet (Guldvog, 1999). 

 

2.4 Patientinformation  

Patientinformation innebär muntlig eller skriftlig information till patienter om 

sjukdomars uppkomst, symtom och förlopp. Det innefattar även behandlingsformer, 

prover, undersökningar och förebyggande av sjukdom. Om patientinformationen är 

väl utformad, kan patienter och anhöriga få möjlighet att medverka i beslut om vård 

och behandling vilket ökar deras motivation och förutsättningar att acceptera åtgärder 

och följa givna ordinationer (Nationalencyklopedin [NE], u.å.). Dock menar 

Fagermoen (2002), precis som Caress (2003), att informationen kan för personalen 

kännas klar och meningsfull, men det finns ofta en språklig barriär mellan personal 

och patient. Alla patienter har inte förutsättningar för att förstå det som personalen 

säger eftersom de vanligen inte har samma professionella bakgrund och för att de ofta 

kan ha svårt att koncentrera sig och glömmer lätt. Många patienter förstår inte 

informationen som de får på grund av att den innehåller jargong, är för svår eller för 

att de inte kan läsa den (a.a.). 

 

Information är nödvändig för att patienten ska bli delaktig i vårdprocessen och känna 

trygghet. Delaktighet och kunskap påverkar i sin tur effekterna av behandling och 

rehabilitering i positiv riktning. Studier pekar på att en god kommunikation mellan 

vårdgivaren och patienten kan undvika vårdskador och missnöjesyttringar, vilket har 

betydelse för vårdens utfall. Det finns en stark evidens för att det sparas både tid och 

lidande, därför borde mer resurser avsättas för en satsning på bättre kommunikation 

mellan vården och dess kunder, patienterna (Larsson, Palm & Rahle Hasselbalch, 

2008). Det har länge funnits kunskap om att en bra informerad patient känner sig 

tryggare och upplever mindre oro. Trots detta är det vanligt att patienter kommer till 

operation och känner sig dåligt eller undermåligt informerade (Garretson, 2004).  

 

Enligt Cupples (1990, refererad i Watt-Watson et al. 2000) har information som ges 

före inläggning bättre effekt än information som ges dagen innan operation. Detta 

gäller både med avseende på vad patienterna kom ihåg av informationen, deras 

psykiska tillstånd och vårdtidens längd. Snyder-Ramos et al. (2005) jämförde tre 
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olika metoder för preoperativ information vid preanestesibedömningen, en grupp 

intervjuades, en grupp fick broschyr och den tredje gruppen fick se en video. Alla 

grupper träffade även ansvarig anestesiolog. Resultatet visade en signifikant skillnad 

gällande patienternas tillfredsställelse av informationen preoperativt. Den grupp som 

fick se en videofilm var mest nöjd med informationen, och kände sig bäst förberedd 

inför sitt ingrepp. Forskarna i studien kom fram till att en videofilm angående 

preoperativ information är en mer effektiv metod som komplement till mötet med 

läkaren än en broschyr eller enbart intervju (Snyder-Ramos et al., 2005). Även Done 

och Lee (1998) lyfter fram videon som ett komplement till den skriftliga och muntliga 

preoperativa informationen, men att den inte skall ersätta det enskilda samtalet med 

en anestesiolog och den patientspecifika informationen i sig (a.a.).  

Patienter i dagens samhälle väntas att aktivt söka information och kunskap om sin 

åkomma, vilket i vissa fall kan leda till missvisande förklaring av behandling och 

omvårdnad. Sjukvården förväntas hjälpa patienten genom att bygga upp ett 

informationssystem, vars funktion är att tillfredsställa informationsbehovet (Larsson, 

Palm & Rahle Hasselbalch, 2008). Tse och So (2008) påpekar i sin studie betydelsen av 

hur anestesisjuksköterskor, anestesiologer och kirurger förmedlar sin pre-, per- och 

postoperativa information. Det visade sig att om varje yrkesgrupp informerar om olika 

skeenden i vården, så minskade risken för missuppfattningar och feltolkningar. 

Sjuksköterskan avser att lära ut och informera hur patienten förbereder sig inför 

behandlingen, hur miljön ser ut på en operationsavdelning och vad patienten skall 

förbereda sig inför postoperativt (a.a.).     

 

Utvecklingen inom hälso- och sjukvården går emot att allt fler patienter vårdas 

polikliniskt via dagkirurgiska kliniker, och att vårdtiden blir allt kortare (Fagermoen, 

2002; Butler, Hurley, Buchanan & Smith-VanHorne, 1996). Konsekvensen blir att 

sjuksköterskorna får mindre tid på sig för den preoperativa förberedelsen. Patienter vill 

för det mesta få information om sin hälsa och behandling, men känner ofta att de är 

otillräckligt informerade om detta. För att säkerhetsställa att patienterna får adekvat 

förberedelse inför sin behandling bör den muntliga informationen kompletteras med 

andra metoder, till exempel broschyrer, videofilmer och telefonuppföljning 

(Fagermoen, 2002; Yount & Schoessler, 1991; Young et al., 1994; Audit Commission, 

1997, refererad i Walker, 2007). Gilmartin (2004) visade i sin studie att informationen 
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som ges i den preoperativa processen är mycket viktig. Det var inte enbart 

information om kirurgin, utan även information om vart den dagkirurgiska kliniken 

fanns belägen och hur det gick till där som kändes betryggande (Gilmartin, 2004). 

Gilmartin och Wright (2008) lyfter fram förekomsten av att patienter känner sig 

bortglömda under den preoperativa väntan som kan uppstå innan operation, att 

löpande information och bli sedd av personal är viktigt (a.a.).  

 

2.5 Information via internet  

Hering, Harvan, DÁngelo och Jasinski (2005) menar att för hälso- och 

sjukvårdspersonal har information via internet utvecklats och blivit en stor tillgång. 

Denna form av information är inte bara till fördel för personal, utan även för patienter. 

De kunde i sin studie visa att en webbsida utformad till patienter med anestesiologisk 

information i kombination med den information patienten får hemskickat kan 

användas preoperativt för att öka patientens kunskap inför operation. Patienten kan då 

i sitt hem närsomhelst titta på denna sida och få utökad kunskap tillsammans med den 

skriftliga informationen. Vidare så finns det många webbsidor på internet om hälso- 

och sjukvårdsinformation, men få är validerade och testade (a.a.).  

 

Statistiska centralbyrån skriver att under våren 2009 hade 89 % av alla i åldrarna 16-

74 år tillgång till internet i hemmet. Det är dock stora skillnader mellan olika grupper 

när det gäller tillgång till och användning av internet. Ålder, utbildningsnivå, 

sysselsättningsstatus och familjetyp påverkar hur vanligt det är att ha internet i 

hemmet. Bland 16-24-åringar har de allra flesta tillgång till internet i hemmet och så 

gott som alla har använt internet. Bland 65-74-åringar är det hela 38 % som aldrig har 

använt internet. Personer med högre utbildningsnivå har i större utsträckning tillgång 

till internet i hemmet. Bland personer med eftergymnasial utbildning är tillgången till 

internet i hemmet 95 %. För personer med förgymnasial utbildning är motsvarande 

siffra 78 %. Även sysselsättningsstatus har stor betydelse för tillgången. Arbetslösa 

har lägre tillgång till internet i hemmet än både anställda och egna företagare. Trots 

detta är det en högre andel arbetslösa, 79 %, än egna företagare, 73 %, som använder 

internet dagligen. I Sverige är det endast 7 % i åldern 16-74 år som aldrig använt 

internet, vilket är mycket lågt i en jämförelse med andra europeiska länder (Statistiska 

Centralbyrån [SCB], 2010).  
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3 PROBLEMFORMULERING 

 

Litteraturen beskriver att på en dagkirurgisk klinik minskar tiden för personalen att ge 

information preoperativt till patienten. Detta ökar kravet på informationens innehåll och 

hur den delges. Det informationssätt som i framtiden förmodligen kommer att vara det 

mest framträdande gällande informationsflödet till patienter är internet. I studier har det 

visat sig att visuell information via film ökar förståelsen och tillfredsställelsen av den 

givna förklaringen av behandlingen samt omvårdnaden. För att nå ut till patienter, och 

för att göra informationen lättillgänglig även i hemmet, så spelar internet en stor roll. 

Kombinationen av tillgänglighet och tydlig visuell information kan förväntas öka 

patientens förståelse för händelseförloppet på en dagkirurgisk klinik. Kan en 

internetlänkad film öka möjligheten för patienten att ta till sig informationen när han 

eller hon vill, har tid och hur många gånger som helst?  

 

4 SYFTE 

 

Syftet i denna pilotstudie var att undersöka om en informationsfilm via internetlänk, 

tillsammans med skriftlig standardinformation preoperativt, ger ökad 

patienttillfredsställelse i jämförelse med enbart standardinformation. 
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5 METOD 

 

Författarna till denna pilotstudie har valt att använda en kvantitativ ansats, och en 

randomiserad kontrollerad metod. En pilotstudie innebär enligt Polit och Beck (2004) 

och Patel och Davidson (1998) att studien görs i förberedande syfte till en större studie 

för att testa en teknik för datainsamling eller prova ett visst upplägg. Pilotstudien svarar 

mot den egentliga undersökningen, men genomförs i liten skala (a.a.). Den kvantitativa 

ansatsen utgår från accepterade teorier och principer baserade på objektivitet och 

neutralitet. I denna ansats är forskaren objektiv och undviker att förutfattade meningar 

påverkar resultatet samt strävar efter att ordna och klassificera, se samband, förutsäga 

och förklara. En randomiserad kontrollerad studie anses bäst kunna svara på frågan om 

vilken behandling eller åtgärd som är mest effektiv. Randomiserade studier har högt 

bevisvärde och anses som den bästa studieuppläggningen för att testa hypoteser och 

påvisa effektivitet (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

5.1 Urval 

Denna pilotstudie genomfördes på en dagkirurgisk klinik på ett universitetssjukhus i 

mellansverige. Under en veckas tid inkluderades samtliga patienter över 18 år som var 

planerade för att komma till dagkirurgen, vilket var 44 stycken (se Figur 1). Patienter 

som inte förstod det svenska språket exkluderades, vilket de i interventionsgruppen som 

inte hade tillgång till internet också gjordes. De inkluderade deltagarna randomiserades 

slumpmässigt till att antingen komma till en referensgrupp, som då fick den allmänna 

skriftliga standardinformationen (se Bilaga 1), eller till en interventionsgrupp, som 

utöver den allmänna skriftliga standardinformationen också fick se en kort 

informationsfilm. I denna pilotstudie betyder det att det blev 22 stycken deltagare i 

respektive grupp. Ett informationsbrev skickades sedan ut till samtliga deltagare, tre 

dagar senare ringde författarna till studien upp deltagarna i interventionsgruppen 

eftersom filmen förmedlades via länk på internet. Av dessa 22 deltagare hade 21 fått 

informationsbrevet och fick därmed frågan om att medverka i pilotstudien. Av dessa 

tackade 14 ja. De övriga exkluderades p.g.a. att 4 inte hade tillgång till internet, 2 var 

synskadade eller blinda, 1 ville inte medverka, samt 1 gick ej att kontakta via telefon 

och det kan då inte bekräftas att informationsbrevet kom fram till den deltagaren.  
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Planerade för operation  

44 st 

Lottning 
Referensgrupp 

22 st 

Interventionsgrupp 

22 st 

Fullföljer studien 

13 st  

Exkluderade 

Omplanerad op, 8 st 

Förstår ej språket, 1 st 

Tillgång till film 

14 st 

Exkluderade 

Inget internet, 4 st 

Synfel/blind, 2 st 

Vill ej medverka, 1 st 

Går ej att kontakta, 1 st 

Tackar ja 

14 st 

Exkluderade 

Vill ej fullfölja, 1 st 

Omplanerad op, 1 st 

Ej sett filmen 

Tidsbrist, 3 st 

Länkproblem, 1 st 

 

Sett filmen 

8 st 

Fullföljer 

studien 

8 st 

 

Samtliga av de 14 deltagare i interventionsgruppen förutom 1 hade tillgång till e-mail. 

Internetlänk och instruktion förmedlades till denna person muntligt, där deltagaren bads 

att anteckna den rätta adressen till länken. Övriga deltagare fick ett e-mail med en kort 

instruktion om hur det fungerade och varför de fått detta e-mail. Internetlänken fanns 

som klickbar ikon och filmen kom upp i ett nytt fönster, det enda som behövdes göras 

var att klicka på en ikon för att starta filmen. Filmen kunde ses när som helst och 

obegränsat antal gånger. 

 

I interventionsgruppen ingick det 14 stycken, som samtliga fick tillgång till filmen. Av 

dessa 14 var det 8 som såg den och fullföljde studien. Anledningen till att 4 valde att 

inte se filmen var i 3 fall tidsbrist och 1 fall att deltagaren inte kunde öppna länken. 

Orsaken till att de andra 2 exkluderades var att 1 deltagare blev ombokad och att 1 

deltagare ej ville fullfölja studien. I referensgruppen var det från början 22 stycken 

deltagare, av dessa exkluderades 9 stycken. Det var 8 som blev ombokade och 1 som 

inte förstod språket. Det ger en referensgrupp på 13 deltagare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1, åskådliggör urvalet i pilotstudien.  
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Åldrarna på deltagarna var 26-82 år, vilket gav en medelålder på 49, 6 år (±13, 6 år). 

Det totala antalet män var 13 stycken och 8 var kvinnor. I interventionsgruppen ingick 

det 8 stycken deltagare, varav 5 män och 3 kvinnor. Åldrarna var 32-65 år, vilket ger en 

medelålder på 49, 4 år (±10, 2 år). I referensgruppen, ingick det 13 deltagare, där 8 var 

män och 5 kvinnor. Åldrarna var 26-82 år och medelåldern 50, 8 år (±16, 3 år). 

5.2 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen pågick under en vecka och genomfördes med hjälp av en 

intervjuundersökning. Eliasson (2006) beskriver att intervjuundersökning genomförs 

genom att intervjuaren ringer upp den tillfrågade och ställer frågorna i 

frågeformuläret (Bilaga 2). Denna metod användes av författarna till pilotstudien. 

Frågeformuläret har icke-öppna frågor, vilket enligt Trost (2007) innebär frågor med 

fasta svarsalternativ. Eftersom det enligt Chantong, Abrishami, Wong, Herrera och 

Chung (2009) inte finns något standardiserat frågeformulär som mäter 

patienttillfredsställelse hos deltagare som genomgår daganestesi, valde författarna till 

denna pilotstudie att utforma ett eget frågeformulär. Då ett nytt frågeformulär utformas, 

måste dess validitet testas. Enligt Trost (2007) innebär validitet att ett instrument eller 

en fråga skall mäta det den är avsedd att mäta, och med reliabilitet eller tillförlitlighet 

menas att en mätning är stabil och inte utsatt för t.ex. slumpinflytelser, att samma 

mätning vid olika tillfällen skall kunna ge samma resultat (a.a.). Innehållet i 

frågeformuläret utvärderades genom ett ”face validity” –test, för att kontrollera att 

frågorna svarade på det som var önskvärt att mäta (Polit & Beck, 2004). Första testet av 

frågeformuläret gjordes på fem patienter, enstaka frågor behövdes då omformuleras för 

att bli tydligare. Ett nytt test utfördes på fem patienter som visade att få 

missuppfattningar uppstod och att spridningen av svar var låg. Enligt Polit och Beck 

(2004) minskar risken för bias om flera personer mäter och får liknande resultat, vilket 

kallas inter-rater reliability. Båda författarna i pilotstudien testade frågeformuläret, med 

likartat resultat.  

 

När frågeformuläret var validerat gjordes datainsamling via telefon, där samtliga 

deltagare i både referensgrupp och interventionsgrupp kontaktades dagen efter deras 

besök på dagkirurgen. Telefonsamtalet skedde i samband med det uppföljningssamtal 

som rutinmässigt görs på dagkirurgen för att fråga hur patienten mår dagen efter 

operationen. Frågan om att delta i studien och svara på frågeformuläret framhölls först 
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efter att uppföljningssamtalet var färdigt, detta med fortsatt frivillighet och med rätt att 

när som helst samt utan anledning kunna avbryta deltagandet. Samtliga telefonsamtal 

utfördes av ena författaren, för att sträva efter enhetlighet och att alla deltagare skulle få 

frågorna ställda på liknande sätt, vilket enligt Hansagi och Allebeck (1994) ökar 

tillförlitligheten av svarsresultaten. Att använda sig av telefon och frågeformulär med 

fasta svarsalternativ benämner Patel och Davidson (1998) som enkät under ledning, där 

det ges möjlighet att hjälpa till och förtydliga i vissa avseenden, detta stöds också av 

Eliasson (2006).  

5.3 Interventionsfilm 

Redskapet som användes i interventionsgruppen var en film som författarna till denna 

pilotstudie själva utformat. Den består av stillbilder tillsammans med en berättarröst 

som beskriver förloppet för patienten på en dagkirurgisk klinik, vilket i stora drag 

innebär från det att patienten kommer till dagkirurgen och hälsar på sekreteraren, 

förberedelser inför operation, anestesimetod, postoperativ vård, information som ges 

innan hemgång samt uppföljningssamtalet som sker dagen efter operationen. Filmen 

avslutas med en text, tillsammans med berättarrösten, om vad patienten ska tänka på 

inför sitt besök på dagkirurgen vad gäller fasta, dusch och användning av tobak innan 

operation. Filmen är 6 minuter och 51 sekunder lång och utgår från den skriftliga 

allmänna standardinformationen (se Bilaga 1) som patienterna får hemskickat via brev, 

men är mer utförlig då den på ett mer detaljerat sätt beskriver skeendet på dagkirurgen. 

Den färdiga filmen visades sedan för personal och chef på den dagkirurgiska kliniken, 

vilka ansåg att den var informativ och välgjord samt att den kunde utgöra ett 

komplement till den information som skickades hem via brev till patienterna. Filmen är 

copyrightskyddad och tillhandhålls av författarna till denna pilotstudie, vilka också 

kräver sitt godkännande innan den används för officiellt syfte. 

5.4 Analys 

Resultatet av datainsamlingen i denna pilotstudie presenteras i text och tabeller. Det var 

programmet Microsoft Office Excel 2007® som använts för att sammanställa och 

kategorisera materialet. Medelvärden och standardavvikelse beräknades för ålder och 

kön.   
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6 ETISKA ASPEKTER 

 

Forskningsetiska aspekter gäller enligt Polit och Beck (2004) alla former av 

vetenskapligt arbete. Detta innebär att forskare inte får förfalska, framställa eller 

plagiera tidigare data. Vidare har Helsingforsdeklarationen, World Medical 

Association Declaration Of Helsinki 2008, använts som mall när etiska aspekter 

diskuterats för denna pilotstudie (Sveriges läkarförbund [slf], 2010). Detta innebär att 

samtliga deltagare som deltar har fått ett informationsbrev angående denna pilotstudie 

där det framgår att deltagandet är frivilligt och anonymitet utlovas. Personuppgifterna 

har hanterats inlåst av författarna med fullständig sekretess. Datainsamlingen som 

sedan skedde var helt anonym och genomfördes först efter författaren förklarat för 

deltagaren att deltagandet fortfarande var frivilligt och att han eller hon när som helst 

samt utan anledning kunde avbryta deltagandet. Genomförandet av pilotstudien startade 

först efter godkännande av klinikens verksamhetschef respektive vårdavdelnings 

sjuksköterskor och chefssjuksköterska. Frågeformuläret kan ej knytas till någon enskild 

deltagare och är därmed helt avidentifierad.   

 

Vidare, som Olsson och Sörensen (2007) skriver om etiska principer, strävar författarna 

till denna pilotstudie efter att göra gott genom att komma fram till ny och väsentlig 

kunskap som kan förbättra omvårdnaden. Studien har också godkänts från Röda 

Korsets Högskolas granskningsnämnd för empiriska studentarbeten, med D- Nummer 

3/2010.  
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7 RESULTAT 

 

Resultatet visade att inga skillnader mellan grupperna kunde påvisas gällande 

patienttillfredsställelse av informationen. Oavsett vilken grupp deltagarna i pilotstudien 

hamnade i, ansåg de sig tillräckligt informerade inför sitt besök på dagkirurgen. 

Deltagarna tyckte att den preoperativa informationen inför sin behandling på den 

dagkirurgiska kliniken var mycket viktig och hur de ville att den skulle delges skilde 

sig åt. Den preoperativa informationsfilmen som komplement till skriftlig 

standardinformation, bidrog enligt deltagarna till en ökad förståelse inför besöket.  

 

Resultatet redogörs i textform, men vissa svar åskådliggörs som tabeller för att 

synliggöra ytterligare. De deltagare som fick tillgång till informationsfilmen, men som 

inte såg den redovisas separat under resultatdelens sista rubrik och ingår varken i 

interventions- eller referensgrupp. 

  

Av de totalt 21 stycken deltagare som fullföljde studien, var det 20 av dessa som hade 

tidigare erfarenhet av att bli opererad. Det var 19 stycken som hade blivit sövda någon 

gång förut. Ingen spridning mellan grupperna kunde påvisas, gällande tidigare 

erfarenhet av operation eller anestesi. Det visade sig att 8 medverkande besökte 

dagkirurgiska kliniken för första gången, 4 i interventionsgruppen och 4 i 

referensgruppen. 

 

7.1 Tillfredsställelse med informationen  

På frågan om de var nöjda med den allmänna informationen de fick inför sitt besök på 

dagkirurgiska kliniken svarade 6 deltagare i interventionsgruppen att de var helt nöjd, 

och resterande 2 svarade att de i stort sett var nöjd med informationen. Av de som inte 

var helt nöjda med informationen tyckte 1 att informationen upprepades och den andre 

ansåg att informationen var otydlig. Samma fråga i referensgruppen resulterade i att 12 

deltagare svarade ja, helt och 1 ja, i stort sett. Den som inte var helt nöjd med 

informationen ansåg att den var otillräcklig. 
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Utfallet på frågan motsvarade informationen dina förväntningar angående 

händelseförloppet på dagkirurgiska kliniken, blev i interventionsgruppen att 7 tyckte 

den motsvarade skeendet helt, och 1 deltagare tyckte i ja, i stort sett. Ovanstående fråga 

i referensgruppen gav svaren att 11 av 13 svarade ja, helt och 2 sade ja, i stort sett.  

 

7.2 Hur deltagarna vill att information ska delges 

Resultatet på frågan tycker du det är viktigt att få tillgång till information innan du 

kommer till sjukhuset, visade att i interventionsgruppen valde 7 stycken alternativet ja, 

mycket viktigt, medan 1 svarade ja, ganska viktigt. Alla 13 i referensgruppen valde 

svarsalternativet ja, mycket viktigt. Nedan visar figur 2 och 3 hur deltagarna svarade på 

frågeställningen om hur vill du att informationen delges dig. I interventionsgruppens 

resultat visade det sig att 2 ansåg att skriftlig information var tillräcklig, 2 stycken 

ansåg att informationen skulle delges skriftlig i kombination med muntligt. 

Kombinationen av skriftlig, muntlig och film som alternativ svarade 2 av deltagarna. 

Det var 1 deltagare som valde alternativet film samt 1 deltagare som valde kombination 

av skriftlig information tillsammans med film. 

 

 

 

Figur 2, visar hur deltagarna i interventionsgruppen vill att informationen ska delges (n=8). 
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I referensgruppen ansåg 6 att enbart skriftlig information var tillräcklig, medan 3 ville 

att den skriftliga kombinerades med muntlig information. Av de resterande 4 svarade 1 

enbart muntlig, 1 skriftlig och film, 1 kombination av skriftlig, muntlig och film, samt 1 

deltagare som svarade att informationen kunde delges via e-mail.  

 

 

 

Figur 3, tydligör hur deltagarena i referensgruppen vill att informationen ska delges (n=13). 

 

 

7.3 Hur deltagarna söker information 

 Av de deltagare som deltog i pilotstudien hade 18 tillgång till internet i hemmet, 1 hade 

tillgång till internet hos vänner. Resterande 2 hade ej tillgång till internet. När 

författarna ställde frågan om på vilket sätt har du sökt information, till de deltagare som 

själv aktivt sökt förklaring till någon oklarhet, blev utfallet i interventionsgruppen att 

alla 4 som svarat på ovan ställda fråga, hade samtliga sökt information via internet. I 

referensgruppen svarade 2 stycken att de ringt till dagkirurgen, 1 hade ringt samt sökt 

via internet på sjukhusets egen hemsida plus andra sidor. Vidare fick 1 svar på 

funderingar i en broschyr, och 1 sökte via internet.  
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7.4 Film som ett komplement 

Av de deltagare som ingick i interventionsgruppen (n=8) svarade alla ja, absolut på 

frågan, kan en kort informationsfilm vara ett bra komplement till standard 

informationen om händelseförloppet på en dagkirurgisk klinik. På samma fråga i 

referensgruppen svarade 9 av 13 ja, absolut och 1 svarade nej, inte alls. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ja, absolut ja, absolut

Interventionsgrupp Referensgrupp

Film ett bra komplement

 

Figur 4, visar skillnaden mellan grupperna (interventionsgruppen n=8, referensgruppen n=13). 

 

 

Samtliga som sett filmen ansåg att informationen i den var tillfredsställande, och 7 av 8 

tyckte den stämde helt med händelseförloppet på den dagkirurgiska kliniken. Dessutom 

tyckte 7 stycken att filmen ökade deras förståelse kring händelseförloppet på 

dagkirurgen.  

 

7.5 De som fick tillgång till informationsfilmen, men som inte såg den 

Under denna rubrik redovisas resultatet från de deltagare som fick tillgång till 

informationsfilmen, men valde att inte se den. Deras resultat redovisas separat från 

övriga studien. Anledningen till att de inte såg filmen var i 3 fall tidsbrist och i 1 fall att 

deltagaren inte lyckades öppna länken. 

 

Samtliga deltagare i denna grupp (n=4) ansåg att de var helt nöjda med den allmänna 

skriftliga informationen. Det var 3 av 4 deltagare som hade tidigare erfarenhet av både 

anestesi och operation medan 1 deltagare inte hade någon erfarenhet av detta. 
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Informationen motsvarade deltagarnas förväntningar angående händelseförloppet på 

den dagkirurgiska kliniken och det ansågs viktig att den förmedlades innan besöket. På 

frågan hur informationen ska förmedlas valde 2 deltagare alternativet endast skriftligt, 1 

valde kombinationen av skriftligt tillsammans med e-mail, medan 1 deltagare valde 

endast muntlig. Ingen av deltagarna i denna grupp hade aktivt själva sökt information 

inför besöket. 

 

 

Figur 5, visar hur de (n=4) som fick tillgång till filmen, men som ej såg den vill att information delges. 
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8 DISKUSSION 

 

I följande diskussionsavsnitt diskuteras valet av metod, för- och nackdelar med den 

använda metoden i pilotstudien lyfts fram samt resonerar författarna kring 

frågeformulärets validitet och reliabilitet. Vidare förklaras tidigare forskningsmetoder 

inom ämnet och hur författarna tagit del av standardiserade metoder. Under 

resultatdiskussionen belyses vikten av preoperativ information ytterligare, samt vikten 

av multimedia som budbärare inom hälso- och sjukvård. En informationsfilm kan öka 

deltagares förståelse om händelseförloppet, däremot inte sagt att deras oro inför sin 

behandling minskas.   

 

8.1 Metoddiskussion 

Urvalet till denna pilotstudie var patienter som skulle opereras på en dagkirurgisk 

klinik. Anledningen till detta var författarnas föreställning att fler patienter som 

kommer dit har liten eller ingen erfarenhet av sjukhusvård jämfört med inneliggande 

patienter. Det visade sig dock att samtliga deltagare som ingår i pilotstudien hade 

tidigare erfarenhet av anestesi eller operation, vilket gör att denna pilotstudie skulle 

kunna genomföras på en annan, icke dagkirurgisk klinik med planerade operationer. 

Patienter som blir inlagda på en avdelning inför en planerad operation, har förmodligen 

samma behov och möjligheter att ta del av en informationsfilm som dagkirurgiska 

patienter har. Oavsett patientens tidigare erfarenhet och typ av operation, finns behov 

av information preoperativt, men på en dagkirurgisk klinik är tiden för personalen att 

delge samt förtydliga information begränsad, vilket ökar kravet på att den delges på ett 

för patienten tydligt och förståeligt sätt. 

 

Inför datainsamlingen sökte författarna efter standardiserade frågeformulär som 

skulle kunna användas. Varken State Trait Anxiety Inventory (STAI), Quality, 

Satisfaction, Performance (QSP) eller Kvalitet Ur Patientens Perspektiv (KUPP) gick 

att applicera utifrån syftet i pilotstudien då deras huvudfokus inte är 

patientillfredsställelse i förhållande till information, därför utformades ett eget 

frågeformulär (se Bilaga 2). Metoden att utforma ett eget frågeformulär för att svara 

an på en studies syfte användes även av Snyder-Ramos et al. (2005). När ett 
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frågeformulär utformas måste dess validitet och reliabilitet testas, vilket gjordes av 

författarna till denna pilotstudie genom att testa frågorna på testpersoner. Vissa frågor 

omformulerades och en ny testomgång genomfördes. Svaren efter andra 

testomgången visade att båda författarna fick liknande svar, samt att få oklarheter 

kring hur frågorna var ställda uppstod. Detta ansågs av författarna innebära hög 

validitet och reliabilitet, dock kunde frågorna som var specifikt riktade till filmgruppen 

inte testas, eftersom inga patienter hade haft möjlighet att se filmen. Detta medför att 

dessa frågors validitet och reliabilitet kan ifrågasättas.  

 

Författarna ville att interventionsgruppen, innan besöket på dagkirurgen, skulle få gott 

om tid att se den förmedlade informationsfilmen. Detta krävde lång framförhållning när 

det gällde att informera och skicka filmen till deltagarna i denna grupp. Det medförde 

en något begränsad datainsamlingsperiod, i denna pilotstudie till en vecka. 

Operationsprogrammet förändrades kraftigt från det att studien inleddes tills deltagarna 

besökte dagkirurgen, vilket orsakade delar av det tidigare redovisade bortfallet. 

Författarna insåg då en begränsning i att enbart samla data under en vecka och ser detta 

som en svaghet i denna pilotstudie. Ett större deltagarantal hade varit önskvärt, vilket 

också skulle ha kunnat nyansera resultatet ytterligare. I tidigare nämnda studier av 

Snyder-Ramos et al. (2005) och Done och Lee (1998) deltog 197, respektive 127 

stycken deltagare, med ett så stort deltagarantal kan nästintill säkra slutsatser dras om 

skillnad i tillfredsställelse av information mellan de som fick en film som komplement, 

jämfört med de grupper som ej fick tillgång till film preoperativt.   

 

All datainsamling skedde via telefon utav en av författarna, detta för att i största mån få 

ge deltagarna i pilotstudien samma förutsättningar och för att på ett så litet sätt som 

möjligt påverka resultatet, vilket stöds av Hansagi och Allebeck (1994). Samtalet för 

datainsamlingen skedde i samband med det uppföljningssamtal som sker dagen efter 

patientens operation, vilket gjorde att inget extra moment krävdes för deltagarens del. 

Att uppföljningen skedde dagen efter gör att deltagaren fått mer tid att reflektera över 

förloppet under operationsdagen. En annan anledning till valet av metod var dels för att 

författarna till denna studie själva medverkar på bild i filmen, vilket skulle kunna 

påverka resultatet om ett frågeformulär av oss lämnades ut på operationsdagen. Dels 

skulle frågeformuläret i så fall lämnas ut innan hemgång, då patienten ofta är glad över 

att äntligen få komma hem, vilket också skulle kunna påverka resultatet.  
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Författaren som genomförde telefonintervjuerna fyllde själv i frågeformuläret, vilket 

enligt Eliasson (2006) har flera fördelar, då intervjuaren vet hur frågeformuläret ska 

fyllas i och kan förtydliga frågorna vid eventuella oklarheter, vilket ökar 

undersökningens reliabilitet (a.a.). Ytterligare en fördel med intervjuundersökning via 

telefon och ett frågeformulär med fasta svarsalternativ var ett lågt svarsbortfall och att 

själva datainsamlingen gick relativt snabbt. Öppna svarsalternativ kunde möjligen gett 

ett mer nyanserat resultat, där svarsdeltagarna med egna ord kunde beskriva 

händelseförloppet. Enligt Trost (2007) tenderar dock öppna svarsalternativ till ett stort 

bortfall av deltagare för att de svarandes synsätt och beteende spelar in på svaren, vilket 

kan yttra sig att de inte svarar alls om de är osäkra. Vidare är öppna skrivna svar 

tidsödande att hantera p.g.a. långa utförliga svar, korta stickord som kan vara svår att 

förstå innebörden av eller att inget svar alls skrivits (a.a.). Frågeformuläret som 

användes hade tydlig struktur och var väl utformad, dock kunde det ha skapats frågor 

som på ett påtagligare sätt särskiljer grupperna. En svårighet som uppstod under 

studiens gång var att deltagarnas uppfattning om information i stor utsträckning 

handlade om den kirurgiska informationen och inte den allmänna informationen som 

denna pilotstudie handlade om och som då muntligen tydliggjordes.  

 

Författarna till denna pilotstudie anser att filmen som gjordes och användes är väl 

utformad efter det allmänna förlopp som sker på den dagkirurgiska kliniken. För att 

filmen på ett så korrekt sätt som möjligt skulle motsvara den miljö och förfarande som 

patienten skulle få uppleva vid sitt besök på dagkirurgen, utformades en egen film. För 

att undvika att någon som inte gett sitt samtycke till att vara med på bild av en händelse 

skulle komma med på bild, valde författarna att själva vara skådespelare, tillsammans 

med vänner som gett sitt samtycke, och att fotografera när ingen annan var där. Ska 

denna pilotstudie göras i ett större format, skulle författarnas film kunna användas. Det 

som bör beaktas är att det på dagkirurgiska kliniker blir allt vanligare med olika 

anestesimetoder, vilket kräver mer nyanserad information angående den enskilda 

patientens anestesiform. Patienten kan idag få bedövning i operationsområdet, vilket 

innebär att han eller hon ofta kan vara vaken under ingreppet. Att få se hur denna 

bedövning går till skulle kunna vara en stor vinst för patienterna. 
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I denna pilotstudie exkluderades patienter som inte förstod det svenska språket. Detta 

bland annat för att språket och texten i den egentillverkade filmen är på svenska. Även 

frågeformuläret är utformat på svenska och det skulle för oss författare till denna 

pilotstudie vara svårt att på ett korrekt sätt översätta till ett annat språk. Författarna 

anser dock att det skulle vara intressant att inkludera patienter som inte fullt ut 

behärskar det svenska språket, då bilder av ett förfarande kan vara lättare att förstå än 

informativ text som den allmänna skriftliga informationen innebär. Berättarrösten i 

filmen skulle givetvis kunna göras på andra språk för att ytterligare tydliggöra.    

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att deltagarna ansåg att den preoperativa informationen inför 

behandling på en dagkirurgisk klinik var mycket viktig och hur deltagarna ville att den 

skulle delges skilde sig åt mellan grupperna. Det är viktigt att alla olika behov av 

information kan tillfredsställas, oavsett ålder, erfarenhet av sjukvård, tillgång till 

internet eller nationalitet. Att delge information på flera olika sätt ökar möjligheten att 

nå fram med det budskap som anses viktigt innan vård- och behandling påbörjas. I 

interventionsgruppen visade resultatet att det skriftliga alternativet som enskild metod 

att delge information inte var lika dominerande som i referensgruppen, utan att de i 

större utsträckning valde alternativet film. Vilket kan bero på vetskapen om ett annat 

alternativ att tillgodose information fanns, men även att filmen fyllde en funktion som 

bra informationskälla. Preoperativ information via film kan enligt författarna vara ett 

fullgott alternativ att förmedla kunskap om händelseförloppet, även om en kombination 

av olika sätt alltid bör finnas tillgänglig. För deltagarna i referensgruppen kan det vara 

svårt att föreställa sig vad en informationsfilm innehåller och vilken betydelse det kan 

ha inför operationen. Fung och Cohen (2000) nämner i sin studie att deltagare 

värdesätter vikten av kommunikation och information mycket högt inför den 

anestesiologiska omvårdnaden, samt att bli sedd och identifierad under 

händelseförloppet ansågs viktigt.     

 

I denna pilotstudie var definitionen av patienttillfredsställelse att patientens 

förväntningar av behandling och omvårdnad skulle uppfyllas. Resultatet visade att alla 

deltagare överlag var nöjda med informationen och att den i stort sett motsvarade deras 

förväntningar angående händelseförloppet på dagkirurgiska kliniken. Det kan alltså inte 
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dras någon slutsats om att en preoperativ informationsfilm ger ökad 

patienttillfredsställelse. Men att för interventionsgruppen komplettera den skriftliga 

standardinformationen med en film, visade att deltagarna ansåg sig få ökad förståelse 

för händelseförloppet på dagkirurgen. Salzwedel et al. (2008) visade i deras studie, att 

en film inte minskade deltagares oro inför anestesi, men den ökade kunskapen och 

förståelsen kring förfarandet. Redan på åttiotalet fann Gaskey (1987) ett snarlikt 

resultat, där en informativ film inte påverkade deltagarnas tillfredsställelse av den totala 

anestesiologiska upplevelsen, men däremot minskade deras nervositet. Författarna i 

denna pilotstudie anser, precis som Valeberg (2005), att det finns en tydlig vinst med 

att patienter känner sig tryggare inför förfarandet på en operationsavdelning. En 

tryggare och mindre nervös patient hanterar upplevelsen på operationssalen på ett mer 

adekvat sätt än en som är rädd och orolig (a.a.).  

 

I denna pilotstudie valdes Trout, Magnusson och Hedges (2000) definition av 

patienttillfredsställelse, vilket innebar att patientens förväntningar av behandling och 

omvårdnad uppfylls. Tillfredsställelse valdes som ett mått på att god preoperativ 

information är viktig, då patienten i större utsträckning kan känna sig lugna och trygga 

inför sitt besök på den dagkirurgiska kliniken. Detta framkom via det frågeformulär 

som skapades till denna pilotstudie, som även visade att den preoperativa 

informationsfilmen enligt deltagarna bidrog till en ökad förståelse inför besöket, vilket 

ökar förmågan att hantera den speciella händelsen som en operation innebär. De 

uttryckte även att filmen stämde väl överens med det som faktiskt skedde på 

operationsdagen, vilket borde innebära att deltagarna kände igen sig i förfarandet och 

miljön på den dagkirurgiska kliniken. Detta såg författarna som en av de viktigaste 

funktionerna med den preoperativa informationsfilm som utformades. Dock skriver 

Lee, Tong Chui och Gin (2003) att det är oklart vilken metod av skriftlig och film som 

är mest effektiv för att delge preoperativ information för att öka 

patienttillfredsställelsen och minska oron inför den anestesiologiska omvårdnaden. 

Siggeirsdottir et al. (2005) skriver i sin studie att kunskap kring sin behandling är 

viktigt, och preoperativ utbildning kan korta ned sjukhusvistelsen, vilket kan leda till 

ökad livskvalitet, ökad funktionalitet efter behandling och mindre behov av 

smärtlindring i efterförloppet (a.a.). 
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I dagens samhälle finns medicinsk information tillgänglig via internet, närsomhelst och 

för vem som helst. Hering, Harvan, DÁngelo och Jasinski (2005) menar att få 

hemsidor är validerade och reliabla vilket sällan framgår, varpå risken för felaktig 

kunskap om sin behandling finns. Rennie, Hannan, Maycock och Kang (2007) 

rekommenderar att läkare i större utsträckning skall involveras i hur information delges 

via hemsidor och poängterar vikten i att uppdatera innehållet på hemsidan 

kontinuerligt, då ny forskning ständigt pågår. Detta för att minska risken för 

missledande information (a.a.). Resultatet i denna pilotstudie visade att internet 

användes frekvent till att söka information inför sin behandling. Författarna menar att 

internet förmodligen kommer att stärka sin position som medicinsk informationskälla, 

vilket ökar kraven på att sjukvården utvecklar sin internetbaserade information för att 

sprida kunskap kring vård- och behandling. Länkade filmklipp via internet används mer 

och mer, via datorer och mobiler. Tillgängligheten ökar allt mer i samhället, vilket 

skapar ytterligare förutsättningar för sjukvården att nå ut med sitt budskap.  

 

Denna pilotstudies syfte var att undersöka om en informationsfilm via internetlänk, 

tillsammans med skriftlig standardinformation preoperativt, ger ökad patient-

tillfredsställelse i jämförelse med enbart standardinformation. Några deltagare utmärkte 

sig genom att ha fått tillgång till filmen, men inte sett den. Valet att redovisa de 

deltagarna som fick tillgång till filmen, men som inte såg den, var därför att författarna 

till denna pilotstudie fann deras svar intressanta gällande hur de ville att den 

preoperativa informationen skulle delges. Ingen av dessa deltagare nämner att en film 

skulle kunna var ett bra alternativ för att förmedla information inför sin operation, utan 

i större utsträckning önskar skriftlig eller muntlig information. De hade inte heller 

själva aktivt sökt någon information, vilket tyder på att de kände sig välinformerade 

inför sitt besök på dagkirurgen. Även om deltagarna som såg filmen ansåg att den 

bidrog till ökad förståelse, passar film som informationskälla inte alla. Författarna anser 

att alla har individuella behov av information och oavsett tidigare erfarenhet bör 

informationen finnas lätt tillgänglig, på rätt nivå och som motsvarar patientens 

förväntning. 
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8.3 Slutsats 

Målet med denna pilotstudie var att se om tillfredsställelsen ökade med en preoperativ 

informationsfilm som komplement till den allmänna skriftliga informationen. Det 

visade sig att inga skillnader mellan grupperna kunde påvisas gällande 

patienttillfredsställelse av informationen. Oavsett vilken grupp deltagarna i pilotstudien 

hamnade i, så var de överlag nöjda med sin preoperativa information. De deltagare som 

inte fick tillgång till författarnas film, ansåg sig tillräckligt informerade inför sitt besök 

på dagkirurgen. Även om inte patienttillfredsställelsen ökade, visade resultatet att alla i 

interventionsgruppen ansåg att filmen fyllde en tydlig funktion som komplement till 

den allmänna skriftliga standardinformationen.  

 

8.4 Klinisk betydelse  

Majoriteten av deltagarna i denna pilotstudie ansåg att en informationsfilm kan vara 

ett bra komplement till den skriftliga standardinformationen. De deltagare som såg 

författarnas informationsfilm ansåg att den ökade deras förståelse för 

händelseförloppet på den dagkirurgiska kliniken. Författarnas film är skapad för 

dagkirurgens patienter och kan framöver förhoppningsvis användas till samtliga av de 

patienter som tillhör dagkirurgen, kanske är det inte alla som vill eller behöver se en 

sådan film, men alternativet bör finnas lättillgängligt för de patienter som har ett ökat 

behov av att förstå vad som faktiskt kommer att ske på operationsdagen. Skriftlig 

information passar inte alla och filmen fyller då en viktig funktion som budbärare. 

  

8.5 Förslag på vidare forskning och utveckling 

Den preoperativa informationen kan utvecklas på många sätt. Som förslag till 

förbättring anser författarna till denna pilotstudie att en informationsfilm bör finnas 

som alternativ till preoperativ information. Den borde också utformas på olika språk 

för att nå ut till dem som inte behärskar det svenska språket. Denna pilotstudie skulle 

sedan kunna göras i större format och rikta in sig mot vilken inverkan en 

informationsfilm har på preoperativ oro. Det borde även utvecklas en webbsida för 

patienter med validerad information om anestesi och operation, där en 

informationsfilm ingår. Inom samma område finns det en väl utformad 

informationssida riktad till barn, likväl borde det då kunna utformas en liknande 
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hemsida även för vuxna. Efter att en sådan hemsida skapats, skulle det vara intressant 

att forskning görs, för att veta om de patienter som själva söker information via 

internet har fått svar på sina funderingar via en sådan informationssida.  
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BILAGA 1 

 

Skriftlig allmän informationsbroschyr 

   

Sida 1, Framsida 



 

  33 

 

                Sida 2 
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        Sida 3 
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                Sida 4, Baksida 
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BILAGA 2 

 

Frågeformulär. 

 

Fråga 1: Vilket år är Du född? 

 19…… 

 

Fråga 2: Är Du man eller kvinna? 

 [] Man 

 [] Kvinna 

 

Fråga 3: Var det Ditt första besök på en dagkirurgisk klinik? 

 [] Ja 

 [] Nej 

 [] Vet ej 

 

Fråga 4: Har Du blivit opererad tidigare? 

 [] Ja 

 [] Nej 

 [] Vet ej                                  

 

Fråga 5: Har Du blivit sövd tidigare? 

 [] Ja 

 [] Nej 

 [] Vet ej 
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Fråga 6: Är Du nöjd med den allmänna informationen Du fick inför Ditt 

besök på dagkirurgiska kliniken? 

 [] Ja, helt 

 [] Ja, i stort sett 

 [] Delvis 

 [] Nej, inte alls 

 [] Vet ej  

Om svaret är” Ja, helt”, gå vidare till fråga 8. 

 

Fråga 7: Om Du inte var helt nöjd med informationen, varför? 

 [] Otydlig information 

 [] Otillräcklig information 

 [] För svår information (t. ex. för medicinsk, termer)  

 [] Missvisande information 

 [] Annat…… 

 

Fråga 8: Motsvarade informationen Dina förväntningar angående 

händelseförloppet på dagkirurgiska kliniken? 

 [] Ja, helt 

 [] Ja, i stort sett 

 [] Delvis 

 [] Nej, inte alls 

 [] Vet ej  
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Fråga 9: Tycker Du det är viktigt att få tillgång till information innan Du 

kommer till sjukhuset? 

 [] Mycket viktig 

 [] Ganska viktig 

 [] Ganska oviktig 

 [] Helt oviktig 

 [] Vet ej 

 

Fråga 10:  Hur vill Du att informationen delges till Dig? 

 [] Skriftlig 

 [] Muntlig 

 [] Visuell/Film 

 [] Både skriftligt, muntligt och visuellt 

 [] Annat sätt…… 

 [] Vet ej 

 

Fråga 11: Har Du själv sökt information inför Ditt besök på dagkirurgen? 

 [] Ja, flera gånger 

 [] Ja, en gång 

 [] Nej, aldrig 

 

Fråga 12: Om ja på fråga 11, på vilket sätt har Du sökt information? 

 [] Anhörig/bekant/vänner 

 [] Internet 

 [] Via sjukhusets egna hemsida 

 [] Litteratur/Bibliotek 

 [] Ringt dagkirurgen/sjukvården 

 [] Annat……………….. 

 

 

Fråga 13: Har Du tillgång till internet? 

 [] Ja, hemma 

 [] Ja, på mitt jobb 
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 [] Ja, hos vänner/bekanta 

 [] Ja, via offentliga platser 

 [] Nej 

 

Fråga 14: Fick Du möjlighet att se författarnas informationsfilm om 

förloppet på en dagkirurgisk klinik? 

 [] Ja 

 [] Nej 

Om svaret är ja, gå vidare till fråga 16.  

 

Fråga 15: Kan en kort informationsfilm vara ett bra komplement till 

standard informationen om händelseförloppet på en 

dagkirurgisk klinik? 

 [] Ja, absolut 

 [] Ja, delvis 

 [] Nej, inte alls 

 [] Vet ej 

_____________________________________________________________________ 

Frågor som följer endast för filmgruppen 
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Fråga 16: Har Du sett informationsfilmen (Författarnas film) om förloppet 

på en dagkirurgisk klinik? 

 [] Ja 

 [] Nej 

Om svaret är ja, gå vidare till fråga 18. 

 

Fråga 17:  Av vilken anledning såg Du inte informationsfilmen? 

[] Har inte tillgång till internet 

 [] Onödig information 

 [] Tidsbrist 

 [] Glömde bort 

 [] vet ej 

 [] annat……………. 

 

Frågor som följer endast för dem som sett filmen 

 

 

 

Fråga 18: Var informationen i filmen tillfredsställande? 

 [] Ja 

 [] Nej 

 [] Vet ej 

 

Fråga 19: Stämde filmen överens med Dina förväntningar av 

händelseförloppet på dagkirurgiska kliniken? 

 [] Ja, den stämde helt 

 [] Ja, den stämde i stort sett 

 [] Delvis 

 [] Nej, den stämde inte alls 

 [] Vet ej 

Fråga 20: Anser du att filmen var ett bra komplement till standard 

informationen? 

 [] Ja, absolut 
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 [] Ja, delvis 

 [] Nej, inte alls 

 [] Vet ej 

 

Fråga 21: Ökade filmen Din förståelse för händelseförloppet? 

 [] Ja, absolut 

 [] Ja, delvis 

 [] Nej, inte alls 

 [] Vet ej 

 

 


