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Abstrakt 

Bakgrund: Det finns en uppfattning från författarnas erfarenheter att en positiv inställning 

hos patienter som genomgår kirurgi underlättar konvalescensen och påverkar tillfrisknandet. 

Mängden dagkirurgi ökar mer och mer i både antal och komplexitet. Vanliga problem vid 

dagkirurgi är postoperativt illamående och kräkning (PONV) samt smärta. Tidigare studier 

som har undersökt preoperativa förväntningar i förhållande till postoperativt utfall har både 

funnit samband och även funnit att det ej har haft betydelse. Ingen av tidigare studier har 

fokuserat på anestesirelaterade postoperativa komplikationer. Syftet med denna studie är att 

undersöka om patienters preoperativa förväntningar är relaterade till incidensen av 

postoperativ smärta och illamående inom dagkirurgi.  

Metod: Som metod användes en enkätstudie. 60 deltagare inkluderades i studien. Deltagarna 

svarade på enkäten när de väntade på att opererades då de befann sig på en dagkirurgisk 

avdelning. Utfallet hämtades postoperativt in från journaler. Deltagarna grupperades enligt 

positiva och negativa förväntningar och analyser genomfördes mellan dessa två grupper. 

Resultat: Av de 60 deltagarna hade 58,33% (n=35) negativa förväntningar gällande 

postoperativt illamående och smärta, 41,67% (n=25) hade positiva förväntningar. Det fanns 

en skillnad mellan de med negativa och positiva förväntningar gällande förekomsten av 

postoperativt illamående och smärta (68,6% respektive 44%, p-värde=0,057). Lång 

sövningstid visade sig vara en signifikant faktor för PONV och postoperativ smärta.  

Slutsats: Större vikt bör läggas vid postoperativ smärtlindring vid längre operationer. Det 

finns även tendenser att negativa förväntningar bör uppmärksammas som en riskfaktor för 

postoperativ smärta. 

 

 

 

Nyckelord: Förväntningar, postoperativt illamående och kräkning, postoperativ smärta, 

dagkirurgi, PONV 

Utformandet av denna studie är inspirerat av tidskriften Health and Quality of Life Outcomes. 



 

 

Abstract 

Background: The experience of the authors have created the perception that the patients who 

undergo surgery and have a positive attitude have less complications in the postoperative care.  

The amount of ambulatory surgery increases i both number and complexity. Common 

problems for patients undergoing ambulatory surgery are postoperative nausea and vomiting 

(PONV) and pain. Previous studies that have focused on patient expectations and outcome, 

have both found that expectations have no impact and that expectations do have an impact on 

postoperative outcome. No previous studies have focused on anesthesia-related complications 

in the postoperative care. The purpose of this study is to examine if the preoperative 

expectations have an impact on the incidence of PONV and postoperative pain.  

Method: An survey was made and 60 participants were included in the study. The 

participants answered the survey while waiting for the surgery in an ambulatory surgical 

ward. The outcome was collected from the patients journals. The participants were grouped 

into either positive or negative expectations and analysis were conducted between these two 

groups. 

Results:  Of the 60 participants, 58,33% (n=35) had negative expectations regarding PONV 

and postoperative pain,  41,67% (n=25) had positive expectations. There were a difference 

regarding the incidence of PONV and postoperative pain between those with negative and 

those with positive expectations (68,6% vs. 44%, p-value=0,057). Longer time of anesthesia 

showed to be significantly related to PONV and postoperative pain.  

Conclusion: More focus should be put on postoperative pain management with patients who 

undergo longer surgery. There are also tendencies that negative expectations should be 

acknowledged as a risk factor for postoperative pain.  

 

 

Keywords: Expectations, postoperative nausea and vomiting, postoperative pain, ambulatory 

surgery, PONV 

The layout of this study was inspired by the journal Health and Quality of Life Outcomes  
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Inledning  

Efter att ha arbetat på olika kirurgiska avdelningar där man tar hand om patienter både 

preoperativt och postoperativt har vi upplevt att det ser ut att finnas ett samband mellan den 

allmänna livshållningen hos patienten och hur det postoperativa förloppet blir.  Hos den mer 

positiva och motiverade patienten så verkar det som om den postoperativa mobiliseringen 

kommer igång snabbare, patienten har lättare att ta till sig råd och får mindre komplikationer. 

Detta har observerats vid inneliggande patienter. Vi är intresserade av att se huruvida liknelser 

kan dras i dagkirurgiverksamheten. Att arbeta för ett patientsäkert och oproblematiskt 

postoperativt förlopp ingår i anestesisjuksköterskans ansvarsområde. Enligt 

kompetensbeskrivningen av riksföreningen för anestesi och intensivvård och svensk 

sjuksköterskeförening (2012) skall en specialistsjuksköterska med inriktning mot 

anestesisjukvård bland annat kunna arbeta preventivt och planera för patientens postoperativa 

vård och återhämtning och implementera evidensbaserade forskningsresultat i 

omhändertagandet av patienten i den perioperativa vården. 

Bakgrund 

Dagkirurgi 

Mängden dagkirurgi ökar i antal och även mer komplexa ingrepp inkluderas. Även äldre och 

allt sjukare patienter inkluderas mer i dagkirurgiverksamheten (Brattwall, 2010; Rawal, 

2010). 2008 var 60% av alla kirurgiska ingrepp dagkirurgiska i Sverige. Andelen  dagkirurgi 

väntas öka upp till 75% i framtiden (Brattwall, 2010). Med dagkirurgi avses elektiv kirurgi 

som kräver anestesi och en period med övervakning av vitala parametrar postoperativt. 

Patienten kommer in den dag som operationen är planerad och går även hem samma dag. Det 

finns ett flertal fördelar med dagkirurgi beskrivna, bland annat så rehabiliteras patienten 

snabbare och drabbas av färre sjukhusrelaterade infektioner (Naalsund, Røed & Steen-

Hansen, 2005). Patienter kan delas in i olika ASA (American society of anesthesiologist) 

grupper som särskiljer friskhetsgrad där grupp 1 är helt frisk och därefter en fallande ordning 

av friskhet (American society of anesthesiologist, 2013). Kriterier för dagkirurgi är bland 

annat att ha hjälp hemma första natten, att kunna få hjälp att ta sig hem efter operationen och 

att inte vara barn som är förtidigt född. Dessutom skall patienten tillhöra ASA grupp 1 eller 2, 

vissa undantag med patienter i ASA grupp 3 kan göras om de är stabila i sin sjukdom. 

Patienten får inte vara under 6 veckor. Att ha en lämplig operationstyp och anestesimetod är 
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också kriterier för dagkirurgi. Patienten ska även samtycka till hemgång samma dag 

(Naalsund, Røed & Steen-Hansen,  2005; Gupta, 2005). Enligt Gupta (2005) är postoperativt 

illamående (PONV) och smärta bland de vanligaste anestesiologiska komplikationerna vid 

dagkirurgi tillsammans med trötthet och yrsel. Enligt samma författare finns stora individuella 

variationer i förekomst av postoperativt illamående och incidensen beror också på 

operationstyp. Exempel på operationer som har ökad förekomst av PONV är cholecystektomi, 

gynekologiska operationer och även artroskopiska ingrepp samt laparoskopiska ingrepp 

(Apfel et. al., 2012). Andra operationstyper som har ökad risk för PONV är öron- och 

ögonoperationer (Valeberg, 2005).  

Postoperativt illamående  

PONV är ett relativt vanligt problem, mellan 20-30% av patienterna drabbas (Morino, Ozaki, 

Nagata & Yokota, 2013;Valeberg, 2005). Det finns ett flertal riskfaktorer för att få 

postoperativt illamående, att vara av kvinnligt kön i fertil ålder, att ha varit med om 

illamående tidigare efter en operation, fått lustgas eller anestesigas under operationen. Risken 

är ökad hos äldre barn medan barn under tre år har mindre risk. Hos vuxna minskar risken 

med stigande ålder. Att vara icke-rökare är också en riskfaktor så även att få opioider 

peroperativt och/eller postoperativt. Ju längre operationstid desto större är risken för PONV 

och smärta (Habib & Gan, 2004; Valeberg, 2005; Rawal, 2010). Att genomgå generell 

anestesi i sig medför ökad risk för PONV till exempel genom blodtrycksfall som stimulerar 

kräkcentrum direkt och via kompensatorisk sympatikusstimulering (Valeberg, 2005).  PONV 

är ett stort problem särskilt inom dagkirurgi då det förlänger vårdtiden och förhindrar 

hemgång, förutom det lidande som det innebär för patienten. Det kan även orsaka oplanerade 

inläggningar. Ur ett patientperspektiv är illamående bland de mest icke-önskvärda påföljder 

postoperativt (Habib & Gan, 2004). 

Postoperativ smärta 

Postoperativ smärta kan innebära ett stort lidande för patienten vilket kan medföra 

sömnsvårigheter och förlängd tid för återgång till dagliga aktiviteter och arbete (Rawal, 

2010). Postoperativ smärta har en risk för att bli långvarig smärta. Denna risk är särskilt stor 

bland patienter som har smärta sedan tidigare, har depression, är stressade och de som får svår 

postoperativ smärta (Hinrichs-Rocker, Schultz, Järvinen, Lefering, Simanski & Neugebauer, 

2009). Postoperativ smärta är den vanligaste orsaken till kontakt med vårdcentral och fördröjd  

utskrivning hos patienter som genomgått dagkirurgi (Rawal, 2010). Smärta är också den 
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vanligaste orsaken till återinläggning på sjukhus efter dagkirurgi. Ortopediska ingrepp är den 

vanligaste typen av dagkirurgi som skapar oförutsedda inläggningar. 30-40 % av alla 

utskrivna dagkirurgipatienter hade måttlig till svår smärta upp till 48 timmar efter sin 

operation (Rawal, 2010). Enligt en studie är graden ångest en riskfaktor för att få postoperativ 

smärta (Lee, Lim, Jeon , Kim, Jeong, Hong & Ha, 2012) 

Förväntningar 

Med förväntningar avses tron på hur utfallet blir. Patienters förväntningar preoperativt har 

studerats tillsynes främst inom ortopedisk verksamhet och då främst inom rygg-, knä- och 

höftoperationer, ej specifikt inom dagkirurgiskverksamhet (Linicia, Johnston, Ewing & 

Pearcy, 2012; Haanstra, van den Berg, Ostelo, Poolman, Hansma, Cuijpers & de Vet, 2012; 

Mannion, Kämpfen, Munzinger & Kramers-de Quervain, 2009; Mannion, Junge, Elfering, 

Dvorak, Francois & Grob, 2009). Dock har alla dessa studier fokuserat på effekten av 

operationen i förhållande till patienternas förväntningar eller om förväntningarna 

förverkligades och inte på effekten av anestesin. Till exempel mätte Lincia et al. (2012) 

funktionsnivå, ben- och ryggsmärta i förhållande till preoperativa förväntningar hos patienter 

som genomgått ryggkirurgi. Utfallet mättes 6 veckor och 6 månader efter operationen. 

Förväntningarna hade ingen signifikans för utfallet. Det finns flera andra studier som har 

fokuserat på patienter med knä- och höftoperationer och hur utfallet av generell förbättring, 

funktion, smärta och stelhet har förbättrats i förhållande till preoperativa förväntningar och 

visat att de preoperativa förväntningarna inte har någon påverkan på utfallet (Haanstra et al., 

2012). I en annan studie av Saban & Penckofer (2007) visade det sig att uppfyllda 

förväntningar ledde till bättre livskvalitet tre månader efter en ryggoperation. Deras mätning 

av livskvalitet gjordes genom att använda en reviderad version av Schedule of the Evaluation 

of the Individual Quality of Life-Direct Weights (SEIQoL-DW). En annan studie visar på att 

patienter med högre förväntningar på bland annat sin förmåga att återgå till arbete, rygg- och 

bensmärta och sömn får större förbättring gällande fysiska variabler efter att genomgått en 

ryggoperation (Yee, Adejei, Do, Ford & Finkelstein, 2008).  

Således finns det studier som pekar på att förväntningar har en påverkan på utfallet och 

studier som visar på att de inte har någon påverkan på utfallet. I våra litteratursökningar har 

inga studier funnits gällande anestesiologiska komplikationer i förhållande till patienternas 

preoperativa förväntningar.  
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Syfte 

Syftet är att undersöka om patienters preoperativa förväntningar är relaterade till incidensen 

av postoperativ smärta och illamående inom dagkirurgi. 

Metod 

Enkätstudier är under den grupp av studiedesigner som kallas kvantitativ studiedesign. De 

passar sig bra när information ska samlas in från många människor på kort tid. Att utforma en 

egen enkät har både för- och nackdelar. Bland fördelarna finns det faktum att det går att fråga 

exakt det man är ute efter, men det är lätt att frågorna missförstås vilket är en nackdel. Att 

använda en färdig och validerad enkät har fördelen att resultatet kan jämföras med andra 

studier som har använt samma enkät (Billhult & Gunnarsson, 2012). För denna studie har vi 

använt en egenkonstruerad enkät.  

Design 

En enkät utformades som en del av examensarbetet och är ej prövad i något annat 

sammanhang. Utomstående erfarna sjuksköterskor har sett över enkäten och har kommit med 

synpunkter. Tillstånd inhämtades från ansvarig verksamhetschef för att genomföra studien (se 

bilaga 2). Patienterna tillfrågades om deltagande i studien genom att författarna eller 

personalen delade ut enkäten när patienten befann sig på en uppvakningsavdelning (UVA) 

eller en kirurgavdelning och väntade på att hämtas till operationsavdelningen. Patienterna fick 

muntlig information och det följde även med en kort skriftlig information med enkäten (se 

bilaga 1). Information om patienternas preoperativa förväntningar inhämtades genom en enkät 

där de gavs möjlighet att uppge sina förväntningar (se bilaga 1). Enkäten innehöll frågor om 

riskfaktorer för postoperativt illamående och kräkning, om smärta sedan tidigare, om 

patienten har träffat anestesiolog och operatör, om patienten är orolig för sövningen samt en 

flervalsfråga om vilken/vilka förväntningar de har på hur de kommer att må postoperativt. 

Hur utfallet blev postoperativt, det vill säga om patienterna hade smärta eller illamående, 

inhämtades från journaler och inte direkt från patienten. Vi räknar med att sjuksköterskorna 

ger vid-behovsläkemedel om så behövs och utvärderar kontinuerligt om det behövs. De 

journaluppgifter som inhämtades var anestesiform, given profylaktisk antiemetika, 

postoperativ given smärtstillande och/eller antiemetika, om lokalbedövning har använts, 

sövningstid samt typ av operation. Typ av operation delades in i grupperna, ortopediska-, 

plastik- och allmänkirurgiska operationer  
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Urval 

Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara över 18 år, kunna prata och läsa svenska 

samt att de var planerade att opereras under generell anestesi. Regional anestesi valdes således 

bort och detta på grund av att författarna ville fokusera på effekten av generell anestesi. 

Urvalet var redan från början begränsat till en särskild patientgrupp då det var dagkirurgiska 

patienter med de kriterier som detta innebär. Operationstyper som exkluderades var ögon-, 

öron- och gynoperationer, resterande operationstyper inkluderades. Patienter blev exkluderade 

om de blev inlagda på en vårdavdelning efter operationen eller om deras operation ej blev av. 

Av de 79 möjliga patienter, under den tre veckor långa undersökningsperioden som matchade 

inklusionskriterierna tackade 78 ja till att delta. 13 exkluderades på grund av att de ej blev 

opererade och 2 blev inlagda på vårdavdelning postoperativt, 3 patienter föll bort på grund av 

enkäten på något sätt hade försvunnit. 

Figur 1. Flödesschema över bortfall. 
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Analys 

Resultatet presenteras som medelvärden, standardavvikelser (sd), antal (n) och procent (%). 

För att räkna ut eventuella statistiskt signifikanta skillnader användes Chi Square test samt T-

test och ett p-värde mindre än 0.05 tolkades som statistiskt signifikant. Analyser gjordes i 

SPSS 21. Gruppering av patienterna gjordes genom att de som har svarat någon av 

påståendena "Jag kommer att ha illamående", "Jag kommer att ha ont" och/eller "Jag kommer 

att kräkas" blev en grupp och de patienter som har svarat endast "Jag kommer att må ganska 

bra" eller "Jag kommer att må jättebra" blev en grupp. Dessa två grupper jämförs sedan i 

förhållande till utfall.  

Att ha smärta efter operationen definieras som att ha fått smärtstillande och att ha illamående 

efter operationen definieras som att ha fått antiemetika. Information om smärta och 

illamående inhämtades fram till patienten blev utskriven.  

Resultat 

Av de 60 i studien förväntade sig 58,33% (n=35) att de skulle ha ont och/eller ha illamående 

postoperativt,  41,67% (n=25) förväntade sig att de skulle må bra. 66,67% (n=40) var män 

och 33,33% (n=20) var kvinnor och medelåldern var 44,85 år (se tabell 1).  
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     Tabell 1. Demografisk beskrivning av studiedeltagarna. n=60 

Ålder, medel (± sd) 44,85 (±15,54) 

Kvinnor, % (n) 33,3 (20) 

Förväntar sig ha smärta och/eller 

illamående, % (n) 

58,3 (35) 

Röker, % (n) 8,3 (5) 

Problem med smärta preoperativt, % (n) 40 (24) 

Träffat både operatör och anestesiolog, 

% (n) 

73,3 (44) 

Orolig inför sövningen, % (n) 21,7 (13) 

Opererats tidigare, % (n) 78,3 (47) 

Ortopedisk operation, % (n) 53,3 (32) 

Kirurgisk operation, % (n) 41,7 (25) 

Sövningstid i minuter, medel (± sd) 86,67 (38,51) 

Lokalbedövning, % (n) 80 (48) 

Totalintravenös anestesiform, % (n) 98,33 (59) 

 

Resultatet på huvudfrågan visade att de som förväntade sig ha ont och/eller må illa efter 

sövningen i större utsträckning fick ont och/eller illamående efteråt (se tabell 2). Av den 

gruppen som hade negativa förväntningar fick 68,8% ont och/eller illamående postoperativt 

jämfört med 44% i den gruppen som hade mer positiva förväntningar. Denna skillnad var 

dock inte statistiskt signifikant (p-värde=0,057).  Den enda skillnad som var statistiskt 

signifikant var sövningstiden, där den grupp med mer negativa förväntningar hade en längre 

sövningstid. I övrigt var det inga större skillnader vad gäller kön, ålder, operationstyp, oro 

inför sövning, andel som fått lokalbedövning, tidigare opererats och profylaktisk antiemetika 

mellan de två grupperna.  
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Tabell 2. Jämförelse mellan positiva och negativa förväntningar. 

 Förväntar sig må 

bra, n=25 

Förväntar sig ha ont 

och/eller ha 

illamående, n=35 

p-värde 

Ålder, medel (± sd) 48,68 (14,11) 42,11 (16,13) 0,10 

Kvinnor, % (n) 20 (5) 42,9 (15) 0,64 

Sövningstid i minuter, 

medel (± sd) 

73,0 (± 28,61) 96,43 (± 41,97) 0,013 

Orolig inför sövningen, 

% (n) 

16 (4) 25,7 (9) 0,368 

Ortopedisk operation, 

% (n) 

44 (11) 60 (21) 0,221 

Kirurgisk operation, % 

(n) 

44 (11) 40 (14) 0,757 

Opererats tidigare, % 

(n) 

80 (20) 77,1 (27) 0,791 

Postop smärta, % (n) 40 (10) 62,9 (22) 0,08 

Postop illamående, % 

(n) 

4 (1) 5,7 (2) 0,764 

Någon av postop 

smärta eller illamående, 

% (n) 

44 (11) 68,6 (24) 0,057 

Profylaktisk 

antiemetika, % (n) 

56 (14) 71,4 (25) 0,217 

Lokalbedövning % (n) 72 (18) 85,7 (30) 0,190 

 

Vid en jämförelse mellan de med lång sövningstid och de med kort, där medelvärdet fick vara 

gränsen mellan grupperna, visade det sig att de med lång sövningstid i större utsträckning 

hade postoperativ smärta och illamående (71% mot 44,8% p-värde=0,04). De ortopediska 

operationerna hade en statistiskt signifikant längre sövningstid än de allmänkirurgiska 

operationerna vad gäller medelvärdet (99,2 minuter mot 69,6 minuter p-värde=0,004). Dock 

var det ingen större skillnad mellan förekomst av postoperativ smärta och illamående mellan 

de ortopediska och de allmänkirurgiska operationerna (65,6% mot 52% p-värde=0,39).  
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I den gruppen som hade kort sövningstid hade 15 positiva förväntningar mot 14 som hade 

negativa förväntningar. Det var ingen statistiskt signifikant skillnad gällande incidensen av 

postoperativ smärta och illamående mellan de som hade positiva och de som hade negativa 

förväntningar i gruppen med kort sövningstid (33,3% mot 57,1% p-värde=0,198). Samma sak 

gäller i gruppen med lång sövningstid där 10 hade positiva förväntningar och 21 hade 

negativa förväntningar, incidensen av postoperativ smärta och illamående var 60% respektive 

76,2% (p-värde=0,353).  

Vid en undergruppsanalys visade det sig att de som specifikt förväntade sig att ha illamående i 

större utsträckning fick profylaktisk antiemetika 88,2% mot 55,8% (p-värde=0,018).  

Vidare så framkom också i en undergruppsanalys att av de 47 som opererats tidigare så hade 

11 (23,4%) mått illa efter den operationen. Av de som har mått illa tidigare så hade 81,8 % 

negativa förväntningar i jämförelse mot 50 % i den grupp som inte hade mott illa tidigare men 

ändå opererats (p-värde=0,062).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Det hade varit fördelaktigt om antalet deltagare hade varit fler, men med tanke på den tid vi 

hade på oss så var detta inte möjligt. Målet innan datainsamlingen började var 60 deltagare på 

tre veckor vilket uppnåddes exakt. Att det både var författarna och personalen som delade ut 

enkäten kan ha påverkat antalet deltagare. Den skriftliga informationen var densamma oavsett 

vem som delade ut enkäten, men det kan ha funnits skillnader i sättet som personalen frågar 

till skillnad från författarna. Detta kan ha påverkat viljan att deltaga åt det ena eller det andra 

hållet. Det var en stor andel av de möjliga patienterna som föll bort (19 av 79, 24%), dock var 

en majoritet av de som föll bort patienter som inte blev opererade. Vissa av dessa hade inte 

kommit till sjukhuset och således inte fått vår enkät. Vi anser att dessa 13 som inte blev 

opererade inte bör klassas som bortfall. I vår studie föll således 6 av 66 (9,1%) möjliga 

patienter bort och bortfallet var inte stort.  

Enkäten valde vi att forma så att den inrymdes på en sida och var enkel för patienten att fylla 

i. Detta för att inte avskräcka patienterna från att delta i studien och att få ett ärligt svar på 

frågorna. Språket i enkäten utformades på ett sådant sätt att det skulle vara lätt för patienten 

att förstå och inte orsaka några missförstånd. Enkäten är på intet sätt validerad för att mäta 

patienters förväntningar, ingen validerad enkät kunde hittas av författarna. Tidigare studier 
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har också använt en egenkomponerad enkät för att mäta patienternas förväntningar (Yee et. 

al., 2008; Mannion, Kämpfen, Munzinger & Kramers-de Quervain, 2009; Linicia et al., 2012; 

Saban & Penckofer, 2007). En studie modifierade ett validerat instrument som ursprungligen 

var avsett att mäta effekten av ryggkirurgi (Mannion, Junge, Elfering, Dvorak, Porchet & 

Grob, 2009). En litteraturstudie som fokuserade på patienter som genomgått knä- och 

höftplastiksoperationer fann (Haanstra et al., 2012) att 5 av de 18 studierna som inkluderades 

använde ett validerat instrument för att granska patienters förväntningar på deras knä- eller 

höftoperation. Dessa validerade instrument var specifika för höft- och knäoperationer och 

fokuserade på utfallet av knä- eller höftoperationen och därmed inte lämpliga för att användas 

i denna studie.   

Tidigare studier har använt sig av andra metoder för att mäta förväntningar och även att 

utvärdera utfallet. Ingen tidigare studie har fokuserat på förväntningars påverkan på 

anestesirelaterade komplikationer.  

Under tiden för datainsamlingen genomfördes det en annan studie som hade samma 

patientgrupp som vi. Detta kan ha påverkat antalet deltagare genom att de på något sätt kände 

sig tvungna att delta i den andra studien då de tackat ja till den första. Detta kan även påverka 

vår studies resultat på något sätt som vi inte har tänkt på. Å andra sidan så ligger patienterna 

och väntar upp till ett par timmar på operationen och många har inte något annat att 

sysselsätta sig med. Tidpunkten för datainsamlingen kan ha påverkat resultatet, till exempel 

kanske en väldigt orolig person svarar annorlunda när det närmar sig operation än vad de 

skulle göra en vecka innan operation. Av både praktiska skäl och för att få ett mer ärligt 

resultat valde vi att genomföra datainsamlingen så som vi gjorde. Till exempel kan en stor 

andel förvänta sig att de kommer att må bra om de skulle svara på enkäten i lugnet av sitt hem 

och dessutom har de kanske inte fått all information om operationen och sövningsstrategin.  

Själva miljön för patienterna kan också ha påverkat resultatet då det för många är en ovan 

miljö vilket kan medföra större oro som leder till andra förväntningar.   

Etiska överväganden 

Vårt mål var att utforma studien på ett sådant sätt att lagring av personlig information ej 

skulle bli nödvändig. Detta lyckades vi med, men detta innebar också att om deltagarna i 

efterhand ej ville medverka fanns det inget sätt för oss att identifiera och eliminera dem ur 

studien. Hittills har detta dock inte varit ett problem eftersom ingen kontaktat oss och i 
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efterhand velat dra tillbaka sitt deltagande. Författarna upplever också att vår närvaro på de 

postoperativa avdelningarna inte har statuerat någon känsla av tvång hos deltagarna. Många 

av deltagarna har tvärtom välkomnat något att syssla med i väntan på att rullas in på 

operationssalen.  

Inför operationen kan patienter vara nervösa och oroliga. De är i ett underlägset 

maktförhållande i relation till all vårdpersonal och även till oss som ber dem delta i vår studie. 

Detta har vi haft i åtanke när vi informerat om och erbjudit dem deltagande i studien och även 

när vi formulerat den skriftliga informationen som patienterna fått. Enligt Kjellström (2012) 

rekommenderas att ett studentarbete på magisternivå utformas på ett sätt som ej föranleder en 

etisk prövning av etikprövningsnämnden. Detta innebär bland annat att personlig information 

inte sparas samt att handledaren bedömer den etiska aspekten av arbetet. Det framgick tydligt 

att personlig information inte kommer att lagras eller föras vidare och att analyser kommer 

ske på gruppnivå och inte individnivå. Patienterna fick tydlig information både muntligt och 

skriftligt att deras deltagande var helt frivilligt och att de när som helst utan att uppge 

anledning kunde avbryta sitt deltagande (se biliga 1). 

Resultatdiskussion  

Det var en tendens till skillnad i förekomst av postoperativt illamående och smärta, där den 

grupp med negativa förväntningar i större utsträckning hade postoperativt illamående och 

smärta. Denna skillnad var dock inte statistiskt signifikant. Resultatet visade även att det var 

en statistiskt signifikant längre sövningstid i den gruppen med negativa förväntningar än i den 

gruppen som hade positiva förväntningar. Det visade sig att de som tillhörde den grupp som 

hade längre sövningstid hade i en statistiskt signifikant större utsträckning postoperativ smärta 

och illamående. Detta är i enighet med litteraturen som säger att ju längre operationstid desto 

större är risken för postoperativ smärta och illamående (Habib & Gan, 2004; Valeberg, 2005; 

Rawal, 2010). Inga studier har tidigare undersökt sambandet mellan förväntningar och 

postoperativ smärta och illamående, därmed är det inte möjligt att genomföra några 

jämförelser.   

I studien så inkluderades ett flertal operationstyper. Dessa grupperades som ortopediska-, 

allmän kirurgiska- och plastikoperationer. I de två största grupperna ortopedisk- och 

allmänkirurgiska operationer var det ingen större skillnad vare sig gällande förväntningar eller 

förekomst av postoperativ smärta och illamående. Det hade varit fördelaktigt för resultatet och 

för att isolerat utforska förväntningar om det hade varit en så homogen grupp som möjligt och 
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således till exempel endast ha med en operationstyp. Vi valde att inkludera så många sorter på 

grund av kort tid för datainsamling. Dock valdes vissa operationstyper bort som i högre grad 

är förknippade med PONV, så som till exempel ögon-, öron- och gynoperationer (Valeberg, 

2005).  

Mätningen av PONV och postoperativ smärta avslutades i vår studie när patienten blev 

utskriven. Detta kan ha medfört att en del förekomst av PONV och postoperativ smärta inte 

blev registrerad i vår studie då 30-40 % av alla utskrivna dagkirurgipatienter har måttlig till 

svår smärta upp till 48 timmar efter sin operation (Rawal, 2010) och av alla patienter som 

genomgått dagkirurgi fick 37% illamående efter utskrivning (Apfel, et al., 2012).  

Det var en anmärkningsvärt låg andel som fick PONV (3 av 60, 5%) framför allt i jämförelse 

med litteraturen som säger att det generellt ligger mellan 20-30% (Morino et al., 2013; 

Valeberg, 2005). Detta kan förklaras av att 98,33% av patienterna sövdes med totalintravenös 

metod vilket har en mindre förekomst av PONV (Zetterström, 2005). En stor andel av de som 

förväntade sig att må illa fick antiemetika under operation jämfört med de som inte förväntade 

sig att må illa (88,2% mot 55,8%) detta tolkar vi som att anestesisjuksköterskorna och 

anestesiläkarna har tagit patientens oro och bakgrund på allvar.  

En stor andel av deltagarna var opererade tidigare (78,3 %). Detta tror vi har stor påverkan på 

förväntningarna. Vi har ingen data på hur deltagarna har mått efter den tidigare operationen 

förutom de som mått illa, ej heller har vi någon data på anestesiform på tidigare operation. De 

kan alltså ha opererats i regional anestesi. Att ha mått illa efter en operation tidigare är en 

riskfaktor för att må illa igen. Samma förhållande kan också väntas vad gäller förväntningar, 

alltså att de med negativa erfarenheter av tidigare operationer också får lägre förväntningar till 

nästa operation. Detta kan ses i resultatet där 81,8% av de som mått illa tidigare också hade 

negativa förväntningar inför den här operationen, jämfört med 50% av de som hade opererats 

tidigare men inte hade mått illa.  

Relevans för omvårdnad 

Relevansen för klinisk verksamhet blir att större vikt bör läggas vid smärtlindringen hos de 

med längre operationer, och att det finns tendenser till att även negativa förväntningar också 

bör uppmärksammas som en riskfaktor för postoperativ smärta. 
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Slutsats 

Det finns en tendens till skillnad mellan positiva och negativa förväntningar och dess effekt 

på utfallet där de med negativa förväntningar i större utsträckning fick postoperativ smärta 

och illamående, dock ej statistiskt signifikant. Det var en statistiskt signifikant skillnad mellan 

de två grupperna gällande sövningstid. Det var dessutom en statistiskt signifikant skillnad 

mellan längre och kortare sövningstid gällande förekomst av postoperativ smärta och 

illamående. Vidare och mer omfattande studier behövs för att undersöka förväntningars 

påverkan på postoperativ smärta och illamående.  De framtida studierna bör vara av en mer 

homogen grupp som till exempel har samma operationstyp och ett större urval. 
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Bilaga 1 Patientinformation med enkät. 

 
                                                            

Syftet med studien är att undersöka om patientens preoperativa förväntningar är 

relaterade till incidensen av postoperativ smärta och illamående inom dagkirurgi. 

Förhoppningsvis kan vi identifiera ytterligare en riskfaktor för postoperativt illamående och 

smärta och då i framtiden kunna förebygga detta. Det finns inga studier som har tittat exakt på 

det här sambandet. Det finns ett antal studier som har fokuserat på preoperativa förväntningar 

men då relaterat till operativt utfall, som till exempel rörlighet efter en höftoperation. Denna 

studie kan leda till att minska smärta och illamående postoperativt genom att i framtiden på ett 

bättre sätt kunna förebygga det. 

Vi riktar in oss på patienter inom dagkirurgi som ska sövas för sin operation och är över 18 år.  

Enkäten fylls i av patienten innan operationen och baksidan fylls i av oss efter operationen. 

Därefter kommer analyser genomföras på gruppnivå och jämförelser att göras för att kunna 

svara på syftet. Det kommer inte genomföras några analyser på individnivå. Endast författarna 

kommer att ha tillgång till datan. Inga personnummer kommer i huvud taget att registreras 

eller sparas, enkäterna kommer kodas och följa med övrig pappersjournal.  

Förfrågan om att delta i en enkätstudie 

Ditt deltagande är helt frivilligt. Du kan när som helst utan att ge någon förklaring avbryta 

ditt deltagande. Ditt deltagande kommer inte på något sätt att påverka den vård du får.  

Svaren på enkäterna kommer att analyseras och sammanställas i en magisteruppsats.  

Har Du frågor kontakta Christoffer Lindholm eller Kristoffer Holmqvist, se nedan. 

Christoffer Lindholm      Kristoffer Holmqvist             Catrine Jacobsson 

Anestesisjuksköterskestudent Anestesisjuksköterskestudent    Handledare    

Sjuksköterska      Sjuksköterska                   Universitetslektor 

 073-xxxxxxx      070-xxxxxxx               090-786 9162 

xxxxxxx@student.umu.se      xxxxxxx@student.umu.se         catrine.jacobsson@nurs.umu.se 

UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för  

omvårdnad 
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Har du opererats tidigare?     JA     NEJ 

Om JA: Hade du då problem med illamående efter operation:   JA     NEJ 

Röker du?      JA     NEJ 

Har du problem med smärtor hemmavid?   JA     NEJ 

 

Har du träffat narkosläkare?   JA     NEJ 

Har du träffat operatören?   JA     NEJ 

 

Hur förväntar du dig att må efter att du har varit sövd för din operation? (Ringa in en 

eller flera) 

 

 Jag förväntar mig att må bra 

 

 Jag förväntar mig att må väldigt bra 

 

 

 Jag förväntar mig att ha illamående 

 

 

 Jag förväntar mig att ha ont 

 

 

 Jag förväntar mig att kräkas 

 

 

 Är det något annat du förväntar dig? Skriv vad du förväntar dig: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Känner du oro inför sövningen?    JA     NEJ 

 

 

 

 



 

22 

 

Baksida av enkäten som författarna fyller i efter operationen 

 

Ålder ___  

 

Kön 

Man    Kvinna 

 

Anestesiform 

Gas    TIVA    

 

Lustgas med 

Ja     Nej 

 

Antiemetika 

Betapred+Ondansetron    Betapred+Ondansetron+Dridol   Ondansetron   Nej 

 

Operationstid/sövningstid 

___timmar __minuter 

 

Lokalbedövning 

Ja     Nej 

 

Postop vidbehovsmedicinering 

Smärtstillande    Antiemetika    Båda   Nej 

 

Operation klar inom planerad tid 

Ja     Nej 
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Bilaga 2  -  godkännande av verksamhetschefen 

 

Hej Christoffer & Kristoffer!  

 

Ni är varmt välkomna att genomf öra er enkätstudie på Postoperativ avd. 1.  Kontakta 

avd.chef Katarina Yttergren för att lägga upp det praktiska.  

 

 

Med vänliga hälsningar, 

Ritva Kiiski Berggren 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ritva Kiiski Berggren 

 

Verksamhetschef 

IVA/Postop 

Norrlands Universitetssjukhus 

901 85 Umeå, Sweden 

mobil +46-70-665 1824 

 

 

 

Från: Christoffer Lindholm <krillov@gmail.com> 

Till: ritva.kiiski.berggren@vll.se, 

Datum: 2013-11-13 12:23 

Ärende: Magisteruppsats 

 

 
 

 

 

Hej Ritva 

  

Vi heter Christoffer Lindholm och Kristoffer Holmqvist och är inne på den sista kursen inom 

vidareutbildningen till anestesisjuksköterska, som är att skriva en magisteruppsats. 

  

Det vi ska skriva om är patienters preoperativa förväntningars påverkan på postoperativa 

komplikationer hos dagkirurgiska patienter. Alltså har de som till exempel förväntar sig innan 

operationen att de kommer att ha ont efter operationen i större utsträckning ont än de som inte 

förväntar sig detta.  

  

Vi tänkte genomföra detta genom att patienterna fyller i enkäter innan operation och sedan 

utvärderar vi mot journalen hur det sedan har gått. Utöver detta registrerar vi bakgrundsdata 

så som ålder, kön, riskfaktorer för PONV, preoperativ smärtproblematik med mera. Som sagt 

tel:%2B46-70-665%201824
mailto:krillov@gmail.com
mailto:ritva.kiiski.berggren@vll.se
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så är urvalet dagkirurgiska patienter så redan där har vi gjort en begränsning. Planen just nu är 

även att exkludera öron- och gynoperationer då operationen i sig är en riskfaktor för PONV. 

Vi har tänkt att rekrytera deltagare till vår studie genom att fråga patienterna som ligger och 

väntar på sin operation på UVA så att det inte stör verksamheten i övrigt 

  

Informationen till patienterna: 

* Vilka vi är och vad vi gör (så som det står i de två första styckena på detta mail)  

* Du behöver bara fylla i vår enkät innan operationen och sedan inte fundera mer på detta 

* Inga data om vem du är eller ditt personnummer kommer på något sätt lagras 

* Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva ge någon förklaring 

* Det är viktigt att du ringar hur du faktiskt tror att du kommer må efter operationen, inte vad 

du är orolig för 

  

Vi behöver din tillåtelse att genomföra detta på UVA 1. Vi har tänkt att efter att vi har fått din 

tillåtelse så tar vi kontakt med avdelningschefen och sedan personalen på lämpligt s ätt för att 

informera om vad vi ska göra och sedan slutligen påbörja datainsamlingen.  

  

Mvh 

Christoffer & Kristoffer 

 


