
Rapport Förbättringsprojekt 

Define 

Förbättringsprojekt 

Får patienten tillräcklig information vid dagkirurgi?  

Denna fråga ställde jag mig när jag försökte hitta ett projekt på min avdelning. 

Bakgrunden var att: 

Kirurgmottagningen på Sahlgrenska har börjat med dagkirurgisk verksamhet för 
bröst/malignt melanom patienter.  

Ett litet antal patienter, som har dubbelidentifierad sjuk(både på schint + U-ljud) 
enstaka bisköldkörtel, ingår också i den dagkirurgiska verksamheten.  

Jag vill försöka utröna om bröst/malignt melanom patienterna är bra 
informerade om dagkirurgisk sjukvård då det är störst volym av dessa patienter. 

De patienter som väljs ut för att kunna genomgå dagkirurgisk operation gör det 
efter fastställda kriterier bestämda av kirurgi kliniken. 

Med dagkirurgisk operation avser jag här ankomst och hemgång samma dag 
som operationen sker. 

Målet är att patienterna ska vara bra informerade pre, per och postoperativt 
vid dagkirurgi. För att uppnå trygghet hos patienten samt att patienten ska 
känna delaktighet vid sin dagkirurgiska operation. 

Syftet är att utröna om patienten upplever sig vara bra informerad pre, per och 
postoperativt vid dagkirurgisk operation 

För att utröna om det finns behov av förbättring avseende information vid 
dagkirurgisk operation har jag gjort 

1. Släktskapsdiagram där jag inkluderade mina sjuksköterskekollegor, 
undersköterskekollegor samt kanslist personal vid ett APT. Där ställde jag 
frågan ”På vilket sätt får vi bra informerade patienter vid dagkirurgi”. Se bil 1. 
Frågan var nog felformulerad för jag fick en hel del bra förslag på hur vi på 
mottagningen kan gå tillväga för att få bra informerade patienter. Det jag 
egentligen ville ha fram var om patienterna upplevdes vara bra informerade 
avseende dagkirurgi. Det släktskapsdiagrammet sa mig var ändå inte att 
förkasta då jag förstod att vi inte har ett gemensamt sätt och struktur på 



hur/när/om vad osv vi informerar patienten. Här tyckte jag att det fanns 
potential för att få ett gemensamt och strukturerat sätt att informera 

patienterna och kände att resultatet kunde bli användbart i Improve fasen.  

2. Processkartläggning om hur går informationsprocessen till idag. Min 
upplevelse var att det blev ganska oklart då Bröst/MM patienter har flera olika 
”vägar” fram till operation. För att ge exempel, bröstcancer som upptäcks via 
screening via mammografi, patient känner själv en förändring i sitt bröst. MM 
patienter har kanske tagit bort en ”prick” på sin VC och kommer för utvidgad 
excision runt det redan opererade området osv. Alla dessa processer startar på 
olika sätt så min kartläggning blev enorm och gav inte så mycket. Jag kan dock 
se att processen där det sträcker sig från inskrivningsdagen fram till PAD 
beskedet är lika.  

3. Jag provade också att göra ett fiskbensdiagram med den information jag 
hittills hade samlat in med hjälp slätskapsdiagrammet som grund, det gick inget 
vidare, jag hade bara lösningsförslag. 

Fortfarande visste jag inte om något problem egentligen fanns.  

Jag gjorde också en Tidsplan som var grov och som inte höll, se nedan. 

Define, mesure samt analyze – avslutad juni 2016 

Improve – avslutat slutet september till mitten av oktober 2016 

Control fas – avslutat december 2016 

 

MESURE/ANALYSE 

Jag väljer att presentera detta gemensamt då det ”väver in” mycket i varandra 

Frågan som jag fortfarande ställer mig är: Finns det verkligen ett problem?  

Jag skickade ut Enkät med öppna frågor till 20 patienter och fick 14 svar, se bil 
2. Återigen inser jag mitt misstag när svaren kommer, det är flera frågor i 
samma fråga vilket gör att svaren spänner över hela vårdprocessen som 
patienten genomgick.  

Jag skickar med en sammanställning av svaren i bil 3. 



 

Jag intervjuade 5 patienter per telefon enligt fastställda frågor, se bil 4. Nu blev 
det svårt igen. Jag hade en rad mycket detaljerade frågor som jag egentligen 
hade tänkt att skicka ut som enkät men avråddes ifrån att skicka just för att de 
inte gav patienten något utrymme att svara själv. I efterhand inser jag att det 
nog hade varit bättre att fråga samma frågor som i enkäten jag skickade ut.  

Jag skickar med en sammanställning av svaren i bilaga 5.  

I Mesure/Analyze har jag haft svårt att använda mig av de diagram som 
presenterats i de 7 förbättringsverktygen, då mitt problem inte är kvantitativt 
utan kvalitativt.  

Innan jag försökte analysera resultaten ställde jag mig några frågor för att 
försöka se vad som är Y = Problem och X = Orsaker till problemet och möjligen L 
= Lösning på problemet. 

Finns det någon förbättringspotential? 

Vad är anledningen till att patienter upplever det dom gör? 

Hur kan vi bli bättre på att informera? 

Hur får vi ut informationen till patienten? 

Vad är det vi som sjuksköterskor kan förbättra? 

Informationen finns redan, när och hur ska patienten få informationen? 

Y = Problem (Förbättringspotential)  

Här bestämde jag mig för vad som var problemet (var förbättringspotentialen 
fanns) Svar som på olika sätt återkom från patienterna var en osäkerhet i hur de 
skulle ta om hand sina sår postoperativt, nu hade de gått hem och var 
ensamma. Jag har valt att begränsa mig till detta problem 

Tidsperspektiv om olika skeenden var också återkommande.  

X = Orsaker till problemet 

Vi har inte informerat om sårvård preoperativt. 

Patienten är fullt upptagen med att de skall opereras, inte vad som ska hända 
efter operationen.  

Patienter tar inte till sig informationen när de skall gå hem, de har fullt upp med 
att vara nyopererade. 



Vi frågar inte patienterna för att utröna om de har några frågor angående 
postoperativ sårvård. 

Vi använder oss inte av Teatch- back metoden för att veta att patienten är 
införstådd med informationen.  

Vi behöver utarbeta PM för sårvård 

 

L = Vilka lösningar finns?  

Jag återgick då till släktskapsdiagrammet som jag föst gjorde med mina 
arbetskamrater och fick en del svar på hur vi kan informera patienterna, se bil 1.  

 

IMPROVE 

 

För att komma fram till hur vi kan gå tillväga i Improve fasen valde jag att 
återigen göra ett slätskapsdiagram på ett APT tillsammans med mina 
arbetskamrater.  

Jag visade resultat från enkät och intervjuer för mina arbetskamrater och ställde 
frågan  

Vad kan vi förändra eller förbättra angående informationen till dagkirurgiskt 
opererade patienter? Sammanställning av släktskapsdiagrammet redovisas i bil 
6.  

 

 

Var är jag nu? – I igångsättningsfas på IMPROVE  

Det finns redan framtaget postoperativ information till patienter som lämnas till 
dem vid hemgång.  

Den befintliga informationen kan redan lämnas till patienten i samband med 
inskrivning, detta har jag pratat med mina arbetskamrater om. 

Jag tänker mig att vi bör uppdatera informationen och lämna ut den vid 
inskrivningsbesöket som i flesta fall är dagen/dagarna innan operation.  

I samband med ankomst på operationsdagen kan det vara bra att ställa frågan 
om de läst informationen och om ytterligare frågor finns. Patienten kan då få en 
ny informationsbroschyr om behov finns. 

Utarbeta PM angående postoperativ sårvård 

 



Bilaga 1  

 

SLÄKTSKAPSDIAGRAM 
Hur ska vi få välinformerade patienter vid dagkirurgi? 

 

Grupp 1     Grupp 2 

Muntlig/skriftlig information   SBAR 

Skriftlig information    Kontrollera att 
patienten uppfattat informationen 

Info preoperativt från koordinator   Information 

SSK/Läkare     Skriftlig information 

Väl förberedd patient om dagkirurgi  Organisation
    

Förberedd på att gå hem på eftermiddagen  PM till personal så att 
vi vet vad som gäller 

Rutiner tydliga/enhetliga    
     

Inskrivningsrutiner/alla gör lika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 

 
 

Patientenkät 

Tycker du att du fick tillräcklig information innan din operation, på 

operationsdagen och i samband med hemgång vid din operation?  

Ja   Nej  

 

Saknade du någon information? Vilken? 

 

 

 

Vilken information tycker du är viktig att få före operation, på 

operationsdagen och i samband med hemgång vid din operation? 

 

 

Hur hade du önskat få informationen? 

 

 

 

 

Lämna gärna övriga förslag/synpunkter på förändringar/förbättringar 

rörande den information du fick.  

 

 

 



 Bilaga 3 

1. Tycker du att du fick tillräcklig information innan din operation, på 
operationsdagen och i samband operation?  
Ja = 11 patienter     

Nej = 3 patienter 

2. Saknade du någon information? Vilken? 

Vem kommer att operera? 

Saknade information efter operationen 

Förtydligande om träningsprogrammet, fick endast 1 papper om det. 

När jag kunde ta bort plåstret  

Saknade enhetlig information om hur operationssåret skulle skötas, olika 

besked hela tiden vilket var förvirrande för nya som inte kan sjukvård! 

3. Vilken information tycker du är viktig att få före operationen, på 

operationsdagen och i samband med hemgång vid din operation? 

Hur länge man är ”borta” pga. av narkosen. 

Saknade information efter operationen, hur länge plåster och plast skulle sitta 

kvar, hur länge man skulle ha mjuk BH på. 

På operationsdagen ska jag träffa opererande läkare och när jag är sövd ska jag 

inte opereras av praktikant 

Den information som gavs var det som kändes viktig (så mycket information 

som går att ge om vad som händer efter operationen som möjligt) 

Om vad som ska hända, när och varför 

Dagen innan fick jag all information och fick ställa frågor. Var nöjd med det 

hela. 

Tyckte mötet med kontaktsjuksköterska var viktigt. Att sitta ner i lugn och ro, 

hon berättade hur dagen skulle gå till, narkos, tillbaka osv. Skönt att hon tog sig 

tid att lyssna på tankar och funderingar kring diagnosen 

Jag fick all info jag behövde. Allt var viktigt. Viktigt att få veta tidplanen och ev 

försening op-dagen. 

Före – Vilka mediciner man kan ta. Hemgång – Vad som är bortopererat och 

lite hur det verkar.  



Vad som kommer att hända, när det sker och vad som händer efteråt. 

Info var i stort bra. Viktigt att man får info att kunna ta med någon som lyssnar 

samtidigt.  

4. Hur hade du önskat få informationen? 

Muntligt  

Skriftligt 

Som jag fick, vid ett personligt möte 

Både muntligt och skriftligt.  

Av personalen på avdelningen 

På ett enhetligare sätt, olika besked hela tiden 

Precis så som jag fick den 

Eftersom jag gick hem på operationsdagen var jag väldigt ofokuserad på den 
info jag fick. Svårt att ta till info när man har ont och mår illa. 

2 månader efter operationen. Prata om hur det ser ut, hur det går med 
medicineringen etc. Det är då man står med frågorna.  

Jag fick informationen på bästa sätt jag skulle få. 

5. Lämna gärna övriga förslag/synpunkter på förändringar/förbättringar 
rörande den information du fick.  

I brevet om ”inskrivningsdagen” och de tester som ska göras då stod det att det 
kan ta nästan en hel dag, Sköterskan som informerade om inskrivningen och 
dagsoperationen sa att det tar inte så lång tid, kan var bra att vara tydlig i hur 
lång tid det kan tänkas ta, vilka delar som ska göras under dagen. 

Informationsflödet borde varit mer samordnat 

Var is tort bra. Hade dock gärna fått bättre info om hur lång tid det tar innan 
man träffar läkare nästa gång. 

Sjuksköterskorna bör ha egna uppgifter. Vara kontinuerliga i kontakten med pat. 
Och själva föra journal i samma som läkaren. Som det varit sitter olika 
sjuksköterskor passivt med vid besöken. Slöseri med utbildad arbetskraft. 

 

 

 

 

 



Bilaga 4 

1. När informerades du om att opereras dagkirurgiskt? 

När operationsdatum bestämdes Vid inskrivning inför operation Annat 

tillfälle, när? 

2. Av vem fick du information om att opereras dagkirurgiskt? 

Läkare Sjuksköterska/Undersköterska Koordinator Annan person  

Av flera personer, vilka? 

3. Av vem hade du önskat få informationen om dagkirurgisk operation? 

Läkare Sjuksköterska/Undersköterska Koordinator 

Alla yrkeskategorier Annan person, Vilken?  

4. Var tidpunkten för information om operation dagkirurgiskt bra vald? 

Ja  Nej  

5. Vid vilken tidpunkt hade du önskat att bli informerad om dagkirurgisk operation? 

6. Var det någon information som du saknade angående att du skulle opereras dagkirurgiskt? 

Ja Nej  Om ja, Vilken? 

7. Hur fick du information om att opereras dagkirurgiskt? 

Muntligt Skriftligt Både muntlig/skriftlig På annat sätt, hur? 

8. Hur hade du velat ha informationen?  

Muntlig Skriftlig Både muntlig/skriftlig På annat sätt, hur? 

9. Fick du information om dagkirurgisk operation vid flera tillfällen? 

Ja  Nej Om ja, vid vilka tillfällen? 

10. Visste du vart du skulle vända dig med frågor inför operationen? Ja  Nej  

11. Den dagen du opererades var den någon information du saknade? 

Ja  Nej Om ja, vilken? 

12. Vilken information fick du vid hemgång på operationsdagen? 

13. Vid hemgång på operationsdagen, fick du tillräcklig information? 

Ja  Nej  

14. Var det någon information du saknade vid hemgång? 

Ja Nej Om ja, Vilken? 

15. Hur fick du informationen vid hemgång? 

Muntligt Skriftligt Både muntligt/skriftligt På annat sätt, vilket? 



16. Visste du vart du skulle vända dig för frågor efter operationen? 

Ja Nej  

17. Hade du återbesök bokat efter operationen? 

Ja Nej  

18. Hur Kändes det att gå hem samma dag som du opererades? 

1--------------------------------------------------------------------------------------10 

19. Har du några övriga synpunkter på informationen du fick före, under och efter operationen? 

Ja Nej  Om ja, vilka? 

Lämna gärna förslag/synpunkter på förbättringar/förändringar i samband med ditt 

operationstillfälle rörande den information du fick. 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 5 

Hälsokontrollspappret kom innan jag fick mammografisvaret = ångest. Bättre att 

få pappret när man kommer 

 

Svårt att bedöma hur lång sjukskrivning som skulle behövas. 

 

Läkaren som jag fick informationen av var inte operatören, bra att få prata med 

kirurgen innan. 

 

Noggrannare med uppföljningsbesök 

 

Önskat ansvarig läkare, får nya läkare varje gång 

 

Bristfällig information vid hemgång visste inte att det var normalt att det skulle 

komma sårvätska 

 

Önskat mer information av läkare flera gånger, mer information om 

vårdförloppet, tätare avrapportering med frågor som: Är det någon information 

du saknar nu?  

 

Mer om tidsperspektiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 6. 

Släktskapsdiagram grupp 1 

PM & Rutiner  

PM för sårvård (där skiljer sig förmodligen råden då alla är olika duktiga) 

Information & Kommunikation 

Skriftlig information om sårskötsel- förtydliga ev med bilder 

Förtydliga/Förändra den information som patienterna får (vi ger info som de ej 
tar till sig) 

Färre papper, tydlig info 

Uppdatera utskrivningsinfo- är den aktuell? Behöver den bli tydligare? Eller ska 
den in i ”rosa boken” helt 

Skriftlig info vid hemgång till alla DV patienter 

Skriftlig info som komplement att skicka med patient. Ang sårvård, BH osv. Som 
alla känner till och följer 

Är vi entydiga i den info som vi ger ut? Prata ihop oss. 

Sammanställd info om specifikt ingrepp med info om ALLT sår, sjukskrivning, Bh 
mm 

Min Vårdplan 

Hänvisa till ”Rosa boken”  

”Min Vårdplan” Ett levande dokument 

Tvärprofessionellt team 

Sträva efter att alla team är representerade på DV för att ge ”proffsig” info om… 

Operatören presenterar sig innan op 

Träffa sjukgymnast preop? Postop? Gruppinfo? 

Läkare tydligare med sjukskrivning 

Tryck på kontaktsjuksköterskan 

 

 

 



Släktskapsdiagram grupp 2 

 

Uppföljning 

Fråga patient/återkoppla om de läst igenom broschyrerna dom fått 

Uppföljande samtal till patient som är opererad dagkirurgiskt, även från kirurg 

Fråga patient på DV om de har några frågor ytterligare inför op samt efter op 
vid hemgång 

Ringa upp opererade patienter när de gått hem 

Informera patient, att man blir uppringd efter operation och kan ställa ”rätt” 
frågor 

Telesamtal dagen efter till alla 

 

Vanliga frågor 

Skriftlig information om hur länge ett förband ska sitta, sårvätska, rodnad, feber  

”Vanliga frågor och svar” Ett dokument ex om sjukskrivning 

FAQ på hemsidan alt som lapp till patienten 

Korta instruktionsfilmer på hemsidan 

Kontinuitet 

Jobba för kontinuitet för att undvika olika info till patient 

Informeras om kontinuiteten när man opereras dagkirurgiskt 

Se över all information som lämnas till patient för att få den enhetlig 

Och 

Tydliga PM för personal på DV vad som gäller vid hemgång för de olika 
diagnoserna 

Besök av operatören innan op, kan vara länge sedan de träffade läkaren på 
inskrivningsdagen(görs på bröst, men inte alla o Endo).  
 


