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informasjon etter kataraktkirurgi og deres tanker og meninger om dette. 
Ved sykehusopphold har forskning vist at det pasienter savner mest er 
god informasjon av helsepersonell. Kataraktkirurgi er verdens vanligste 
operasjon, men også den diagnosen flest i verden er blinde av. 
Viktigheten av kataraktkirurgi kan ses da ikke kun bedring av syn er en 
effekt. God syn etter kataraktkirurgi kan for eksempel forebygger fall, 
noe som igjen kan spare helsevesenet for utgifter, og pasienten for 
smerter og traumer. Formålet med informasjonen gitt av sykepleier er 
viktig da den har som hensikt å forebygge infeksjon som kan bli 
synsstruende. Studien er en intervjustudie der fire deltagere ble 
intervjuet. Dataen ble analysert med av hjelp av kvalitativ 
innholdsanalyse. Ut fra intervjuene kom to kategorier fram: 
Forstyrrende omgivelser og trygghet til sykepleier. Pasienters 
informasjonsbehov ble til dels dekket grunnet at de fant trygghet til 
sykepleier og sykepleier som kilde til god informasjon. Det var brister i 
forhold til egenomsorg ved hjemreise, og dette grunnet til forstyrrelser i 
omgivelsene informasjonen ble gitt, som resulterte i usikkerhet hos 
pasientene. Ved å øke kunnskapen innen dette området, vil sykepleier 
som gir informasjonen til pasientgruppen kunne gi mer effektiv og 
sikker pleie. Dette kan gi økonomisk gevinst til den enhet som har 
utført operasjonen, blant annet ved at færre pasienter vil ha behov for å 
komme tilbake da de har fått all informasjon som behøves, men også 
bedre pasientsikkerheten ved å kvalitetssikre helsetilbudet pasientene 
får. 
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Abstract    Cataract is the world’s most common ocular disease which causes 

blindness, but since it is treatable it is the most common operation. 
Studies has shown that patients receive too little information at hospital 
stays. The purpose of this study was to investigate patients' experience 
of postoperative information in relation to their cataract surgery and 
their thoughts and opinions on this. Cataract surgery is the world's most 
but also the diagnoses most in the world are blind of. Importance of 
cataract surgery may be seen as not only improvement of vision is an 
effect. Good vision after cataract surgery, for example, prevent falls, 
which can save health care expenses, and patient pain and trauma. The 
purpose of the information provided by the nurse is important because it 
aims to prevent infection that may be sight threatening This was a pilot 
study in which four participants were interviewed. The result of the 
study showed that patients' information needs were partly covered due 
to that they found the confidence to the nurse and nurse as a source of 
valuable information. There were shortcomings in relation to self-care 
after discharge and this due to disturbances in the environment when 
information was provided, which resulted in uncertainty among the 
patients. By increasing knowledge in this area, the nurse who provides 
information to the patient group could provide more effective and safe 
care. This can provide economic benefits to the entity that performed 
the operation, partly because fewer patients will need to come back 
when they have received all the information needed, but also improve 
patient safety by ensuring quality health care patients receive 
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Innledning 
Katarakt, også kalt grå stær, defineres som fordunkling av linsen som forhindrer klart syn, og 
på verdensbasis er katarakt den største årsaken til blindhet (WHO, 2010). Hele 51 % av alle 
som er definert som blinde lider av denne diagnosen noe som representerer om lag 20 
millioner personer på verdensbasis. Katarakt er en sykdom med ukjent etiologi, som 
forekommer i senfasen av livet. Årsaken er ikke klar men at eksponering av langvarig UV lys 
eller kortbølgede lys kan spille en rolle (Nijkamp et al., 2002). Selv katarakt er den vanligste 
årsaken til blindhet i verden, er kataraktkirurgi den operasjonen som gjøres mest 
internasjonalt, med hovedfeste i vesten (WHO, 2010). Det er også den operasjonen som det 
gjøres mest av ved øyeavdelingen på St. Olavs hospital i Trondheim hvorav de fleste av 
pasientene opereres dagkirurgisk. Dagkirurgi har økt med omfang i Norge, og på tidlig 1990 
tallet ble kun 20-30 % av alle operasjoner utført dagkirurgisk (Ræder & Nordentoft, 2010). 
Nå er andelen dagkirurgiske behandlinger økt til hele 60 % og dette tallet forventes å stige 
(NOU, 2012). Grunnet organiseringen i det norske helsevesenet ses det at det er stadig kortere 
liggetid og mer poliklinisk behandling som stiller pasienter og pårørende ovenfor store 
utfordringer med hensyn til å takle sykdom, behandling og endret livssituasjon. Det bidrar til 
at det stilles store krav til god informasjon fra sykepleier i de korte møtene som finner sted 
mellom pasient og sykepleier i en poliklinikk, som ved kataraktkirurgi (Syx, 2008). Som 
helsepersonell i dagens samfunn rettes det et fokus på at sykepleier er pliktig til å informere 
pasienter og pårørende, og at pasienten har faktiske behov for informasjon (Thornquist, 2009). 
Informasjon er en viktig faktor i helsevesenet og en forutsetning for at pasienten skal oppleve 
god livskvalitet (Fraser, Meuleners, Lee, Ng, & Morlet 2013). At å ikke få tilstrekkelig 
informasjon gjør pasientene redde og uvitende. I Erikssson, Chiappe og Sellstrøm (2003) sin 
studie om hva pasienter er mest misfornøyd med på et sykehus, fant de ut at pasientene var 
missfornøyd med informasjonen de fikk. Derfor er det av interesse å undersøke pasienters 
opplevelse av den postoperative informasjonen som gis etter kataraktkirurgi.  
 

Bakgrunn 
Pasienters opplevelse av postoperativ informasjon gitt på sykehus 
Pasienttilfredshet og opplevelse er viktige deler av helsetjenesten kvalitet, men pasienters 
forventinger og opplevelse er sjeldent inkludert i kvalitetsvurderinger når disse gjøres 
(Bjertnaes, Sjetne, & Iversen, 2012). Studier viser at nettopp pasienttilfredshet fremmes når 
pasientene opplever at deres forventinger til helsehjelpen oppfylles. Informasjon til pasienter 
viser seg å gi trygghet, sett i lys av dette savner pasienter ofte informasjon om postoperative 
reaksjoner, symptomer og hva som forventes ved hjemreise, noe som er med at å hemme 
denne pasienttilfredsheten (Bjertnaes et al., 2012).  
 
Pasienter setter krav ved et sykehusopphold å møte helsepersonell som er forståelsesfull og 
har gode evner til kommunikasjon (Berg, 2004). For pasientene er det viktig at de føler seg 
trygge og på at helsepersonell er interessert i dem personlig og at de som informerer ikke 
stresser i samtalen mellom dem (Berg, 2004). Erfaringsmessig har denne pasientgruppen ofte 
ikke fått god nok preoperativ informasjon av henvisende privatpraktiserende lege da de 
kommer. Her har det som Berg (2004) forklarer skjedd en brist mellom pasient og 
helsepersonell, og flere opplever at samtalen før operasjonen var fylt med stress. Dette gjør 
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det ekstra viktig at den postoperative informasjonen som gis på aktuelle øyeklinikk ikke er 
fylt med stress.  
 
I 2003-2004 ble pasientraringsundersøkelsen PasOpp gjennomført ved en del sengeposter og 
poliklinikker ved alle statlige og noen private sykehus i Norge (PasOpp, 2004). Målet ved 
denne studien var å forbedre det tilbudet pasientene får ved norske sykehus. Det respektive 
sykehuset denne studien ble utført på fikk laveste score på blant alle helseforetak i Norge på 
akkurat informasjon til pasientene (PasOpp, 2004). Det var derfor av interesse å se om dette 
har forbedret tilbudet til pasientene på aktuelle sykehus eller om det fortsatt er en vei å gå i 
hensyn til pasientinformasjon. 
 
Selv om pasienter føler at de mangler informasjon generelt i helsetjenestene viser studier også 
at pasienter som er operert for katarakt synes operasjonen og rammene rundt svarer til de 
forventningene de hadde gjort seg opp på forhånd (Colin et al., 2010). De føler de ble godt ta 
vare på og at den informasjonen som ble gitt, var i samsvar med hvordan de opplevde 
situasjonen de var i (Colin et al., 2010).  
 
Viktigheten av god postoperativ informasjon kan også skues da pasienten som oftest bare har 
en oppfølgingstime hos helsepersonell etter en kataraktoperasjon (Kirkwood, Pesudovs, 
Latimer, & Coster, 2006). Pasienten vil derfor først og fremst være den som står for 
behandlingen på egen hånd hjemme uten tilsyn av helsepersonell (Kirkwood et al., 2006). For 
best ivaretakelse av pasienten må flere instanser fungere sammen der det kirurgiske inngrepet 
spiller kun en liten rolle (Brian & Taylor, 2001). Selv om det synes at behandlingen og 
samordningen rundt inngrepet fungerer godt, er pasienter ikke alltid er fornøyd med 
informasjonen de har fått ved sykehusopphold. For lite pedagogisk kunnskap hos 
helsepersonell, høyt arbeidspress, mangel på samforståelse med pasientene og hindring på 
grunn av organiseringen av helsetilbudet er noen av grunnene til at pasientene ikke er 
fornøyde (Johansson, Oleni, & Fridlund, 2002). Informasjon ses å bidra til at pasienten 
mestrer å delta i beslutningsprosesser knyttet til sykdom, og nettopp behandling (Doherty, & 
Doherty, 2005) Selv om pasienten har rettigheter i henhold til lovverket og sykepleier er 
pliktig ved lov er det ikke alltid pasientene ser på sykepleieren som kilde til sikker 
informasjon. Som pasienter bør det forventes at de er i stand til å se på sykepleieren som en 
sikker kilde til informasjon (Grønnestad & Blystad, 2004).  
 

Viktigheten av kataraktkirurgi 
Foruten bedring av synet er katarakt operasjon gunstig av flere grunner (Keay et al., 2014). 
Det har vist seg at kataraktkirurgi kan forebygge fall hos eldre, som er viktig da denne 
pasientgruppen utgjør en stor del av helsebudsjettet i forhold til behandling av fallskader, 
innleggelse i institusjon, rehabilitering og dødelighet (Fraser et al., 2013). Fallrelatere skader 
som trenger innleggelse på sykehus er fem ganger så mange som ved andre diagnoser og 
skader (Schwenk et al., 2012). Hos pasienter som har gjenomgått kataraktkirurgi ses også en 
økning av livskvalitet da en slik operasjon gir bedre syn, en bedring ved hverdagslige 
gjøremål og sosiale aktiviteter, som igjen bidrar til å forebygge depresjon (Desapriya, 
Subzwari, Beltrano, Samayawardhena, & Pike, 2010). 
 
For at dette skal opptre er det viktig at operasjonen blir vellykket (Dieleman, Wubbels, 
Nordzij, & Waard, 2011). Kilden til en vellykket operasjon er forebyggende arbeid mot at noe 
galt skal skje. Informasjonen som sykepleier informerer om postoperativt dreier seg i 
hovedsak om hvilke dråper pasienten skal dryppe postoperativt og hvordan pasientene skal 
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forholde seg til dette. Ved aktuelle avdelingen har pasientene i hovedskak to ulike dråper. En 
type med antibiotikum og en type mot betennelsesreaksjoner. Det viser seg at ved drypping av 
de aktuelle dråper, kan det forhindres komplikasjoner som makulaødem og endolftalmitt. 
Dette er synstruende komplikasjoner som kan forhindres med enkle grep der vi som 
helsepersonell står med ansvar for at pasienter forstår dette, og vedlikeholder egenbehandling 
ved hjelp av postoperativ informasjon (Dieleman et al., 2011).  
 
Postoperativ informasjon til denne gruppen gis ofte to ganger per pasient om det er grå stær i 
både øynene(Meuleners, Lee, Ng, Morlet, & Fraser, 2012). På aktuelle avdeling opereres ofte 
et og et øye på forskjellige dager. Så det er derfor viktig at pasientene opplevere denne 
informasjonen som god og fullstendig. Det ses at pasienter som får utført denne operasjonen 
på begge øyne har en bedring av syn i etterkant (Tan et al., 2012). Denne pasientgruppen må 
prioriteres til å få utført operasjonen på begge øyne da pasienter som må vente på å få operert 
det andre øyet er utsatt for å havne på sykehus grunnet fallskader om det ventes for lenge 
mellom de to operasjonene. Her vil dybdesyn og syn påvirkes slik at pasientene ikke ser 
hinder og høydeforskjeller (Meuleners et al., 2012). Dette resulterer i en stor pasientgruppe 
siden veldig mange kommer tilbake minimum to ganger.  
 

Sykepleiers informative rolle  

Pasientinformasjon er blitt en stor del av sykepleiernes yrkesutførelse (Kvale, 2004). 
Sykepleier har et ansvar for å støtte pasientens evner til å ta beslutninger ved å gi informasjon, 
og skal sikre seg om at pasienten forstår innholdet (Yrkesetiske retningslinjer, 1983, 2007). 
Pasienten har også rett til medvirkning, helsehjelp og informasjon om innholdet i helsehjelpen 
de får (Pasientsrettighetsloven, 2001). I Pasientrettighetsloven (2001) § 3-2 stadfestes 
”Pasientens rett til informasjon ”. Pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å 
få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Pasienten skal også informeres om 
mulige risikoer og bivirkninger. Den skal ikke gis mot pasientens uttrykte vilje, med mindre 
det er nødvendig for å forebygge skadevirkninger av helsehjelpen, eller det er bestemt i eller i 
medhold av lov. Informasjon kan unnlates dersom det er påtrengende nødvendig for å hindre 
fare for liv eller alvorlig helseskade for pasienten selv (Pasientrettighetsloven, 2001).  
Informasjon kan også unnlates dersom det er klart utilrådelig av hensyn til personer som står 
pasienten nær, å gi slik informasjon. Dersom pasienten blir påført skade eller alvorlige 
komplikasjoner, skal pasienten informeres om dette. Pasienten skal samtidig gjøres kjent med 
adgangen til å søke erstatning hos Norsk Pasientskadeerstatning. Dersom det etter at 
behandlingen er avsluttet, oppdages at pasienten kan ha blitt påført betydelig skade som følge 
av helsehjelpen, skal pasienten om mulig informeres om dette (Pasientrettighetsloven, 2001).  
 
Denne gruppen pasienter som har behandlingstrengende katarakt er økende mye grunnet 
høyre leve alder og at eldre lever lengre enn tidligere (Helbostad, Oedegaard, Lamb, 
Delbaere, Lord & Sletvold, 2013). Nye operasjonsteknikker har gjort det enklere, og det kan 
opereres flere pasienter daglig noe som gjør at vår yrkesgruppe er i kontakt med disse 
pasientene hver eneste dag. Det har også vist seg at pasienter som venter mer en seks måneder 
på å få en kataraktoperasjon kan oppleve negative utfall i denne ventetiden. Dette inkluderer 
blant annet synstap, redusert livskvalitet og økende falltendens. Så derfor en dette en 
pasientgruppe som prioriteres ved en øyeklinikk (Hodge et al., 2007).    
 
Postoperativ informasjon er ikke kun en rett pasienter har, men også en nødvendighet for at 
pasienten kan ta en aktiv rolle i sin postoperative behandling (Lithner & Zilling, 2000). 
Pasientens aktiv rolle i den postoperative behandling ses å være viktig da denne 
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pasientgruppen selvstendig styrer det meste av postoperativ behandlingen hjemme (Lithner & 
Zilling, 2000). God postoperativ informasjon etter et kirurgisk inngrep er også noe pasientene 
selv ønsker for å føle seg trygge, ivareta egen helse og pasientene understreker viktigheten av 
dette.  Det ses at pasienter er engstelige postoperativt etter en kataraktoperasjon grunnet 
usikkerhet om videre behandling. Denne usikkerheten rapporteres fra pasienten å komme av 
uklar, ufullstendig og motsigende informasjon de har fått i ettertid av operasjonen (Nijkamp et 
al., 2002).  
 
Dagens modell går ut på at katarakt opereres ved dagkirurgisk inngrep der de fleste gjøres i 
lokalanestesi (NOU, 2012). Den dagkirurgiske behandlingen har vist seg å være 
hensiktsmessig både helseøkonomisk og for pasienten. Ved å utføre katarakt dagkirurgisk 
spares 20 % av kostnadene kontra at pasienten var inneliggende. Den psykiske belastningen 
det innebar å bli innlagt elimineres for pasienten, og de postoperative resultatene viser ingen 
signifikant forskjell (Fedorowicz, Lawrence, Gutierrez, & Van Zuuren, 2010). Dagkirurgiske 
inngrep gjør at den informasjon som gis er kort og konkret. Det er derfor viktig at sykepleier 
forsikrer at pasienten forstår og opplever denne informasjonen nyttig. Sykepleieren vil 
sjeldent møte pasienten igjen på sykehuset om alt går komplikasjonsfritt og videre oppfølning 
av disse pasientene opptrer sjeldent (Tan, Newman, Klunker, Wats, & Burton, 2000).   
 

Travelbees teori om mellommenneskelige forhold i sykepleie 
Joyce Travelbee (1926-1973) var en amerikansk sykepleier som jobbet innen psykiatri og som 
lærer ved en sykepleierutdanning. I 1966 gav hun ut boken Interpersonals Aspects in Nursing, 
der hun presenterte sin sykepleieteori. Den siste utgaven at boken, utgitt i 1971 og oversatt til 
norsk språk i 1999 med tittelen Mellommenneskelige forhold i sykepleien (Travelbee 1999). 
 
Sykepleieteorien til Travelbee er av det mellommenneskelige aspektet (Travelbee. 1999). 
Begreper om sykepleier og pasient, som fungerer som roller og merkelapper, må derfor 
overskrides. Teorien baseres på kommunikasjon og samhandling som verktøy for å danne et 
menneske – til – menneske forhold, som både er en forutsetning og et utgangspunkt for at 
sykepleiens mål og hensikt kan realiseres. Det er to forutsetninger for at sykepleieren skal 
kunne etablere og opprettholde denne relasjonen.  Sykepleieren må inneha kunnskaper og 
evnen til å nyttiggjøre dem, altså mestre å tilnærme seg problemer gjennom en hensiktsmessig 
metode, og sykepleieren må kunne bruke seg selv terapeutisk (Travelbee, 1999). 
 
Prosessen med å etablere relasjonen deles inn i fem faser; det innledende møtet, fremvekst av 
identiteter, empati, sympati og til slutt gjensidig forståelse og kontakt (Travelbee, 1999). 
Gjensidig forståelse og kontakt er her synonymt med begrepet et menneske – til– menneske 
forhold. Selve sykepleieprosessen omhandler observasjon, tolkning, beslutningstaking, 
intervensjon og til slutt en evaluering av utfallet. En sykepleier må ha innsikt, forståelse, 
kunnskaper, ferdigheter og et genuint ønske om å hjelpe, dersom sykepleien skal være 
tilfredsstillende (Travelbee, 1999). 
 

Terapeutisk bruk av seg selv 
Å være en profesjonell sykepleier forutsetter å inneha evnen til å bruke seg selv terapeutisk 
(Travelbee, 1999). Det vil si å bruke seg selv med personlighet, kunnskaper, 
kommunikasjonsevner, fornuft og intelligens og være bevisst og målrettet for å oppnå en 
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forandring hos den syke. Forandringen betraktes som terapeutisk om den bidrar til å redusere 
eller lindre den sykes plager (Travelbee, 1999). 
 
Travelbee deler kommunikasjonsferdigheter i to kategorier (Travelbee, 1999). Generelle 
kommunikasjonsevner som evnen til å uttrykke seg muntlig, skrive – og leseevne et cetera 
sees som generelle ferdigheter nødvendige for alle. Spesifikke kommunikasjonsevner derimot, 
er særlig viktig for sykepleiefaget; evnen til å observere og tolke observasjonene, å 
tilrettelegge og styre interaksjonen for å nå mål, å finne ut om kommunikasjonen når frem og 
hva som blir overført i den mellommenneskelige prosessen, å forstå når en bør snakke og når 
en bør tie, å vente og evnen til å evaluere seg selv i interaksjonen (Travelbee, 1999).    
 
Sykepleieren skal ikke hjelpe en pasient av den grunn at han eller hun er pasient, men fordi 
vedkommende er et unikt menneske med behov for sykepleietjenester (Travelbee, 1999). At 
rollene sykepleier og pasient må overskrides betyr at merkelappene ved dem, som danner en 
førforståelse, må fjernes i den hensikt at sykepleieren og pasienten skal oppfatte hverandre 
som enkeltmennesker. Sykepleieren må målbevisst opprette og vedlikeholde menneske-til-
menneske forholdet. Begrepet referer til erfaringer mellom mennesket som er sykepleier og 
mennesket som har behov for sykepleierens tjenester, der ivaretagelse av mennesket som har 
behov for sykepleietjenester er den mest sentrale erfaringen (Travelbee, 1999).  
 
Mennesker som lider vil automatisk forsøke å finne en grunn eller forklaring, en mening, ved 
erfaringen, og Travelbee støtter seg til Nietzsches utsagn om at en person som har et 
«hvorfor» å leve for, kan leve under et hvert «hvordan» (Travelbee, 1999). Å finne en mening 
gjør mennesket kapabel til å bruke erfaringer fra lidelsen til utvikling i stedet for å la 
sykdommen ta overhånd. Ved lidelse vil alle mennesker reagere individuelt, men likt for alle 
er at det ligger i vår natur å forsøke å finne en årsak til hendelsen. Det er pasienten selv som 
må finne meningen i sin situasjon, men også et absolutt krav at sykepleieren skal hjelpe 
pasienten i prosessen (Travelbee, 1999). 
 
Med mestring mener Travelbee å håndtere lidelsen en personen utsettes for (Travelbee, 1999). 
Dette er subjektivt da omfanget av lidelsen tilsvarer omfanget av verdsettingen av det 
pasienten har mistet, samt at måten en har mestret en lidelse tidligere i livet vil være 
avgjørende for hvordan en mestrer lidelse senere. Målet med sykepleien er, gjennom et 
menneske – til– menneske forhold, at sykepleieren gjennom terapeutisk bruk av seg selv, skal 
hjelpe pasienten til å forebygge eller mestre, og om nødvendig finne mening ved erfaringer 
med sykdom og lidelse (Travelbee, 1999).  
 
Det vil være mindre tid med hver enkelte pasient ved dagkirurgisk behandling, og det krever 
at sykepleieren ikke blir preget av effektivitet og avhumanisering, og derfor ble Joyce 
Travelbee sin teori anset som den mest relevante vitenskapsteori i lys av problemstilling 
(Kirkvold, 2006). Postoperativ informasjon til pasienter er ikke direkte knyttet opp mot en 
praktisk prosedyre men hovedfokus er på hva som framkommer i samhandling mellom 
sykepleier og pasient, og hvilken opplevelse pasienten sitter igjen med. Sykepleie dreier seg 
alltid om mennesket, direkte eller indirekte selv om hver enkelt av pasientene opplever 
postoperativ informasjon på sin egen måte. De fleste kirurgiske pasienter opplever likevel 
problemer. Joyce Travelbee sier at grunnen kan være at i en slik situasjon opplever pasienten 
to grunnleggende behov sterke enn andre; behovet for informasjon og behovet for sikkerhet, 
som regnes likt med behovet for trygghet (Kirkvold, 2006). Det er sykepleierens rolle å 
ivareta disse behovene postoperativt gjennom nettopp og gi god nok informasjon og at 
pasienten sitter igjen med den tryggheten som anses å være så viktig (Kirkvold, 2006). Det er 
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derfor av interesse å undersøke om den nyopererte pasienten behov for informasjon og 
trygghet dekkes, og om pasienten føler trygghet.   
 

Formålet 
Formålet var å finne ut hvordan pasienten opplever den gitte postoperative informasjonen i 
forbindelse med kataraktkirurgi. 
 

Metode 
Studien er en kvalitativ studie der pasientens opplevelse av postoperativ informasjon belyses 
gjennom å gå i dybden framfor å gå i bredden (Dalland, 2007). En utforskende tilnærming 
gjorde det mulig å kartlegge og utdype opplevelsen av postoperativ informasjon hos de 
aktuelle pasientene. Dette var for å få en forståelse av hvilke tanker pasientene gjorde seg 
vedrørende postoperativ informasjon etter kataraktkirurgi (Dalland, 2007). Datainnsamlingen 
foregikk gjennom semistrukturerte intervjuer, som ble analysert gjennom Graneheim og 
Lundman (2004) beskrivelse av kvalitativ innholdsanalyse.  
 
Pasientene ble rekruttert til studien preoperativt og i forbindelse med det fikk de informasjon 
om studien både muntlig og skriftlig. Var pasienten aktuell til studiet, skrev de under på 
samtykket. To av intervjuene ble gjennomført ved universitetssykehuset St. Olavs og to ble 
gjort hjemme hos pasientene etter eget ønske av informanten. Alle intervju ble gjennomført en 
dag etter selve operasjonen. Begrunnelsen for dette var at pasienten hadde et visst 
erfaringsgrunnlag til å si noe om de hadde mottatt informasjon og hvilken informasjon som 
var knyttet til hendelser etter operasjonen.  
 Innen intervjuets oppstart ble det innhentet samtykke hos pasientene både muntlig og skriftlig 
om å få ta opp intervjuene på bånd.  
 

Utvalget 
Før oppstart av studien og rekruttering av pasienter ble seksjonssjefen spurt om tillatelse til å 
drive studien på den aktuelle avdeling (vedlegg 1). Det ble informert både muntlig og skriftlig 
av FHS og det ble hentet inn skriftlig tillatelse fra seksjonsleder (vedlegg 1). Sykepleierne 
som håndterer denne pasientgruppen informertes av undertegnede om studiens art, og fikk et 
informasjonsskriv likt det som gavs ut til pasientene. Slik etablerte det seg et samarbeid om å 
rekruttere pasienter til studien. Det framkom i skrivet hvordan de kunne kontakte FHS om 
eventuelle spørsmål skulle dukke opp. Utvalget bestod av en mann og tre kvinner mellom 60-
85 år, med aldersrelatert katarakt uavhengig av de tre undergruppene av aldersrelatert 
katarakt. Det ble brukt tilfeldig utvalg inndelt etter inklusjons og ekslusjonskriterier (Polit & 
Beck, 2010). Disse kriteriene var at pasienten skal ha gjennomgått en komplikasjonsfri 
kataraktoperasjon ved universitetssykehuset St. Olavs på grunnlag av den 
standardinformasjonen som gis. Strategisk utvalg med hensyn til kjønn og alder ble benyttet.  
Pasientene skulle være over 55 år, det var ønskelig med både kvinner og menn. Pasienten 
måtte kunne lese, skrive, snakke norsk og pasienten skal være klar og orientert. 
Inklusjonsriteriet om at pasienten skulle være klar og orientert er begrunnet ut fra 
forskningsetiske anbefalinger (Ruyter, 2003). 
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 Et eksklusjonskriterer var at pasienten tidligere var operert på øynene da disse pasientene 
kunne trekke den erfaringen inn da de ble intervjuet. Pasienter som var aktuelle for studien ble 
forespurt preoperativt ved St. Olavs hospital av sykepleier på dag avdelingen den dagen de 
kom for kataraktoperasjon. Var pasienten interessert i å delta ble pasienten informert nøye 
muntlig og skriftlig om studiens art. Det sendtes med hjem et informasjonsskriv (vedlegg 2) 
slik at pasienten kunne lese igjennom hva hun/han deltok i under stille og rolige omgivelser. 
Var pasienten interessert i å delta i studien skrev de under samtykket før intervjuet tok til 
(Vedlegg 3). Utvelgelsen av aktuelle kandidater skjedde tilfeldig dagen etterpå. FHS ringte 
opp pasienten, og de som fortsatt var interessert i å delta ble de intervjuet.  
 

Datainnsamling 
Datainnsamling skjedde gjennom semistrukturerte intervju med pasienten (Vedlegg 4). 
Varigheten av intervjuet var mellom 28-47 minutter. To av intervjuene ble utført på sykehuset 
og to ble gjennomført hjemme hos pasientene, lokalisasjonen av selve intervjuet ble gjort der 
pasienten selv foretrakk. Alle intervjuer, etter samtykke fra pasienten, ble tatt opp på bånd. 
Åpningsspørsmålet var: 
 
Sett tilbake på operasjonen og den dagen du ble operert, har du gjort deg opp noen tanker om 
selve dagen, og hvordan den informasjon du fikk i etterkant ble gitt? 
 
I arbeidet med intervjueguiden (vedlegg 4) var det nødvendig å ha fokus på undersøkelsens 
kjerne, å få fram refleksjoner hos den enkelte om faktorer som kan ha påvirket opplevelsene 
av den postoperative informasjonen (Kvale, 2009). Semistrukturerte kvalitative intervju med 
tema og underspørsmål ble gjennomført da denne form for intervju ga en mulighet for at 
samtalen kunne endres i forhold til hva intervjuobjektet opplever som viktig men hadde på 
den andre siden rammer slik at det ikke kun ble hverdagssamtale. 
 

Bearbeidelse av data  
De aktuelle intervjuene transkribertes og lydfilene ble hørt gjennom flere ganger for å forsikre 
seg at alt av innhold ble med. Selve intervjuene transkribertes til bokmål slik at innholdet ble 
lettere å sammenligne. 
 
Datamaterialet som ble samlet inn gjennom intervjuene ble analysert gjennom en kvalitativ 
innholdsanalyse (Graneheim & Lundman, 2004), hvilket er en systematisk gjennomgang av 
en tekst for å se etter ulike tema og mønster. For å beskrive variasjonen i datamaterialet ble 
kodene sortert i ulike kategorier ut fra likhet og ulikhet. I denne studien sa kategoriene noe om 
hvilken erfaring pasientene hadde med postoperativ informasjon etter kataraktkirurgi. Disse 
kategoriene ses som et uttrykk på hva datamaterialet sa noe om der de var et uttrykk for det 
manifeste innholdet i intervjuene og en metode for å beskrive informantens subjektive 
meningsforhold. Innholden kan deles inn i et manifest og et latent innhold der det manifeste 
innholdet beskriver det som er skrevet i teksten, mens det latente innholdet innebærer en 
tolkning av tekstens doble budskap (Graneheim & Lundman, 2004).  
 
Trinn en i analyseprosessen var å lese gjennom hele det transkriberte intervjumaterialet for å 
danne et helhetsinntrykk. Det neste trinnet var å bestemme meningsenheter som i følge 
Graneheim og Lundman (2004) er en meningsenhet en sammenstilling av ord som relaterer til 
samme mening. Meningsenhetene ble market med understrekning i den transkriberte 
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materialet. Neste trinn var å forkorte dem som kalles kondensering som igjen vil si 
kondenserte meningsenheter som ble sammenfattet og gruppert til et høyere nivå, å 
abstrahere. I begrepet abstraksjon ligger både beskrivelse og tolkning der resultatet av den 
kalles en kode. Denne koden var en felles betegnelse for en gruppe meningsenheter.  
 
Ved neste trinn i analyseprosessen ble det vurdert likheter og ulikheter i koder, og det ble 
abstrahert i underkategorier videre til kategorier. Bakgrunnen for denne kategoriseringen er at 
i følge Graneheim og Lundman (2004) kjerneaktiviteten i en kvalitativ innholdsanalyse å 
skape kategorier. 
 
Tabell 1: Eksempel på analyse fra meningsenheter til kategorier.  
   

Meningsenheter Kondenserte 
meningsenheter 

Koder Subkategorier Kategorier 

”Sykepleieren ga 
meg trygghet og 
varme, og ikke 
minst en pekepinne 
og motivasjon til å 
klare å dryppe da 
jeg kom hjem, siden 
jeg ikke selv hadde 
helt troen på meg 
selv” 

- Trygghet ved 
en kort møte 
- Sykepleieren 
brydde seg 
- Følte seg lite 
og sårbar etter 
operasjonen.  
- Godt å møte 
noen som ga en 
”hånd å holde 
i”.  
 

Trygghet ved et 
kort møte på 
sykehus 

Sykepleier som 
kilde til 
trygghet  

Motivasjon til 
egenomsorg 

 

Etikk 
Etiske overveielser i forhold til forskning var å være seg bevisst om hvem som kan nytte seg 
av kunnskapen som frembringes, og om disse kan bidra med noe ovenfor de personene som er 
involvert i et prosjekt (Dalland, 2007). Denne studien vektla grunnleggende prinsipper for 
medisinsk forskning på mennesker der hensyn tas til forsøkspersonenes helse og integritet. 
Dette hensynet gikk foran hensynet til forskning og samfunn (Helsingforsdeklarationen 2008). 
Etikkprøvning som er utarbeidet av Høgskolen i Halmstad ble også benyttet og godkjent.   
 
Pasientene som ble intervjuet deltok på frivillig basis og ble informert om undersøkelses mål. 
Alle opplysninger ble behandlet konfidensielt, som betydde at det var uten navn og 
personnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. Lydbånd fra intervju ble 
oppbevart nedlåst ved den aktuelle øyeklinikken til etter at studie var ferdig. Utskrifter av 
intervjuer ble makulert når studien var ferdig skrevet.  
 
Det var helt frivillig å delta i studien. Pasienten kunne når som helst og uten grunn trekke sitt 
samtykke til å delta i studien. Dette opplystes også at å trekke seg ikke ville få noen 
konsekvenser for pasientens eventuelle videre behandling ved St. Olavs hospital. Dette studie 
ble anset ikke å være til skade for pasienten, og risikoen for dette ansås å være svært lav. 
Studien ble sett heller som en måte å hjelpe pasienten ved å eventuelt forbedre helsetilbudet 
og resultatet kan forbedre sykepleie til pasienter.  
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Resultat 
I denne studien fokuseres det på hva pasienten opplevde da de fikk informasjon postoperativ i 
forbindelse med kataraktkirurgi og hvilke meninger og tanker de sitter igjen med. Analysen 
av intervjuene resulterte i to kategorier, med to subkategorier under hver. De to 
hovedkategoriene som kom fram var forstyrrende omgivelser og motivasjon til egenomsorg. 
Motivasjon til egenomsorg er hvordan pasientene opplevde informasjonen som en støtte til 
egenbehandling ved hjemkomst, og at informasjonen ga de motivasjon. Den andre kategorien 
var forstyrrende omgivelser som sa noe om rammene rundt selve informasjonsdelen og 
hvordan det påvirket egenbehandlingen ved hjemkomst.  
 

Kategori: 
Forstyrrende omgivelser. 

 

Kategori: 
Motivasjon til egenomsorg 

 
 

Subkategori: 
Trygghet og forståelse i en uvant situasjon. 

 Subkategori: 
Sykepleier som kilde til trygghet. 

 
Tabell 2: Kategorier og subkategorier som beskriver hvordan pasientene opplevde 
postoperativ informasjon.  
 

Forstyrrende omgivelser  
Denne kategorien beskrev hvordan pasienten opplevde de rammene rundt selve informasjonen 
de fikk i etter kant av operasjonen. Intervjuobjektene mente at selve informasjonsdelen var 
fullstendig og at sykepleierne viste omsorg og forståelse for hver enkelt pasients behov, men 
at de rammene rundt pasientene ble av en forstyrrende art: 
 
”Det hun sa var jo sikkert veldig nyttig og bra, men for å være helt ærlig så fulgte jeg ikke så 
godt med på det, det var jo så mye annet spennende som foregikk ute på den gangen 
der”(Deltager 3). 
 
Pasienter opplevde å miste konsentrasjonen da de ble informeres i etterkant av operasjonen, 
mye grunnet støy og annen distraksjon rundt. Dette resulterte i at de ikke hadde 
konsentrasjonen rettet mot hva sykepleieren sa, da fokus ble flyttet til omgivelsene. Noen 
mistet konsentrasjonen ubevisst, mens andre syntes alt som foregikk rundt var mer spennende 
enn hva som foregikk mellom informanten og sykepleieren og holdte fokus deretter:  
 
”Det var jo mye spennende som foregikk der ute på gangen som vi fikk se på, det er jo alltid 
så mye action på et sykehus ”(Deltager 4).  
 
 Grunnen til dette var at de fikk sin postoperative informasjon i en gang utenfor 
operasjonsstuen, der det er travelt og mange andre mennesker som passere.  
 
Noen informanter opplevde støyet fra omgivelsene av en slik art at de ikke fikk med seg hva 
sykepleieren informerte om, og var usikker på hva de skulle gjøre da de kom hjem. En av 
grunnene til dette var at sykepleieren ikke fikk tilstrekkelig tid til å sitte ned med pasientene. 

 - 9 -   



   

Informasjonen ble gitt stykkevis og delt, som igjen førte til konsentrasjonsvansker og tap av 
viktig informasjon: 
 
 ”Hun fikk jo aldri sitte i ro når hun skulle snakke med meg, men for å si det sånn, jeg kan jo 
legge merke til ting. Da jeg kom hjem var jeg usikker på hvordan jeg skulle gjøre det med 
disse dråpene, da det eneste jeg satt igjen med var minner om en telefon som ringte, og en 
sykepleier som løp rundt om kring”(Deltager 4). 
  
 En annen grunn var støy i omgivelsene som gjorde at informantene ikke hørte og derfor ikke 
oppfattet aktuell informasjon som ble gitt som i igjen gjorde at pasienten var usikker ved 
hjemkomst: 
 
 ”Jeg hører litt dårlig, og uti gangen der, ja der var det så mye støy at jeg nesten ikke fikk med 
meg noe av den hun sa, dessuten ville jeg ikke bry sykepleieren ved å spørre opp igjen og da 
jeg kom hjem var jeg usikker på hva jeg skulle gjøre”(Deltager 3).  
 
 Noen deltagere turte heller ikke spørre sykepleieren som informerte da de var redde for å 
gjøre seg selv til latter foran de andre pasientene: 
 
”…og det var flere der som satt å hørte på oss, og det var jo kanskje litt ekkelt, for jeg var litt 
redd for å spørre om ting, siden jeg ville ikke dumme meg ut foran tilskuerne..” (Deltager 1).  
 
 Dette resulterte i at de dro hjem uten å få svar på enkelte ting de lurte på.  
 

Motivasjon og mestring til egenomsorg  
Denne kategorien beskrev hvordan informanten selv opplevde informasjonen og deres 
motivasjon til å yte egenomsorg ved hjemreise. Pasientene uttrykte at de hadde et stort ansvar 
til ivaretakelse til egenomsorg ved hjemreise da det var de som skulle fortsette med 
øyedrypping: 
 
”Takk gud for at jeg fikk den informasjonen jeg fikk, der er jo jeg som må dryppe nå, og 
sykepleieren forklarte det slikt at jeg, akkurat jeg fikk inntrykk i at jeg kom til å klare 
det”(Deltager 2). 
 
De følte trygghet og omsorg av sykepleieren som informerte og forstod hva informasjonen 
dreide seg om. Denne forståelsen ga informantene motivasjon og mestringsfølelse for videre 
behandling på egenhånd: 
 
”Det var faktisk gøy å begynne med drypping da jeg kom hjem, for jeg hadde jo forstått det 
riktig, så takk til sykepleier for god informasjon”(Deltager 3). 
 
 Å få en forståelse av hvordan håndtering av egenomsorgen ble beskrevet hos deltagerne som 
motiverende og positivt. De satte pris på at sykepleieren var varm, tålmodig og forståelsesfull.  
 

Trygghet og forståelse i en uvant situasjon 
Denne kategorien fortalte noe om hvordan pasientene følte den gitte informasjonen i etterkant 
av operasjonen. Deltagerne følte seg trygg grunnet sykepleieren og hadde en forståelse av hva 
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som ble sagt. De opplevde den informasjonsdelen i etterkant som trygg og at sykepleier hadde 
en forståelse for pasienten i en utvant situasjon.  
 
Informantene hadde en opplevelse av å være verdifull, få brukt sin kompetanse og følte seg 
inkludert i den videre behandlingen: 
 
”Det var faktisk gøy å begynne med drypping da jeg kom hjem, for jeg hadde jo forstått det 
riktig, så takk til sykepleier for god informasjon”(Deltager 3).  
 
De var ikke klar over hva de ga seg ut på da de kom preoperativt da mange hadde gjort seg 
opp en mening om hva de gikk til uten å vite ekstakt. Grunner til dette var at flere deltagere 
mente den informasjonen de hadde fått av henvisende lege var mangel full og bristende. Den 
postoperative informasjonen de fikk etter inngrepet viste seg og være god og fullstendig, som 
igjen førte til at pasientene opplevde mestring og personlig utvikling ved hjemkomst. En 
sentral brikke i denne utviklingen var sykepleierens rolle som informant. Pasientene opplevde 
sykepleieren som en god kilde til informasjon. Deltagerne følte seg inkludert i informasjonen:  
 
”Selv om vi bare hadde vært sammen den lille stunden følte jeg meg så trygg på henne liksom, 
og ikke minst følte jeg at hun brydde seg, og det er noe jeg synes er viktig. Jeg følte jo meg 
ganske liten og sårbar etter operasjonen, så det var godt å møte noen som ga meg en hånd å 
holde i.”(Deltager 1).  
 

Sykepleier som kilde til trygghet 
Denne kategorien går ut på at informantene mente at sykepleier ga de trygghet til videre 
behandling. Noe mente at sykepleieren var en viktig kilde til informasjon og en trygg rådgiver 
om videre behandling postoperativt: 
 
”Det jeg synes var så flott var at hun som forklarte etterpå virket så trygg, som igjen gjorde 
meg trygg. Jeg visst jo egentlig ikke hva jeg skulle forholde meg til og.. Ja, hun forklarte meg 
grundig og jeg ble betrygget, om jeg kan si det sånn?”(Deltager 3).  
 
Pasienten følte seg trygge ved siden av sykepleier, og at sykepleier hadde mye kunnskap ga 
deltagerne trygghet. Pasientene uttrykte at de kunne stole på sykepleier og at om de hadde 
spørsmål som dreiet seg om videre behandling eller noe annet som var relatert til operasjonen 
kunne sykepleier svare på dette. Dette gjorde at deltagerne så på sykepleier som en ressurs for 
dem, og at sykepleier ga dem trygghet etter operasjonen.  
 

Diskusjon  
Metodediskusjon 
Hensiktet med studiet var å finne ut hvordan fire pasienter opplevde postoperativt informasjon 
etter en kataraktoperasjon. Her siktes det å gå i dypet framfor å gå i bredden og en kvalitativ 
tilnærming ble brukt som metode der en kvalitativ innholdsanalyse brukt, og for å fange 
essensen av pasientens opplevelse ble en intervjueguide benyttet. Metoden muliggjorde at en 
dypere beskrivning av pasienters opplevelse av postoperativ informasjon. Dette synes det å 
være riktig metode da hensikten med studien ble besvart. For å kritisk granske og forsikre seg 
studiens metodiske opplegg ble begrepene troverdighet, pålitelighet og overførbarhet brukt. 
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Granheim og Lundman (2004) belyser begrepene disse begrepene som redskap for å beskrive 
forskjellige aspekter av troverdighet. Troverdighet innebærer at leseren av studien har 
mulighet til å tro på de resultatene som presenteres. I denne oppgaven ble det beskrevet 
hvordan utvalg, datainnsamling, datamengde og analyseprosses forholdte seg til studiens 
hovedfokus. Ved dette kan leseren frambringe tillit til selve studien. 
 

Utvalg 
Pasientene ble informert dagen etter selve operasjonen og ble begrunnet med at de da hadde 
friskt i minnet hva de hadde opplevd. Hadde intervjuene eksempelvis blitt gjort en uke senere 
vil mest sannsynlig mye av den informasjonen som kom blitt tapt, da grunnet at de kanskje 
ikke hadde husket alt som informanten satt igjen med. Informasjonen kunne også fått modnet 
seg, og det kunne også ha resultert i en annen oppfatting av informasjonen enn den som kom 
fram. Sammensetningen av deltagere anses å være god da det var blanding av menn og 
kvinner. Det hadde vært å foretrekke likt antall menn og kvinner da det var kun en mann og 
tre kvinner som deltok. Alderskriteriet ble overholdt. Ingen av de tidligere deltagerne hadde 
blitt operert før ved den aktuelle avdeling, slik at de ikke kunne trekke tidligere erfaringer inn 
i intervjuene. Det var flere kvinner enn menn i studien noe som kan være en svakhet da menn 
og kvinner har forskjellig erfaring av postoperativ informasjon. For å ha styrke troverdigheten 
i studien ville et likt antall kvinner og menn vært hensiktsmessig og kunne ha gitt et mer 
variert resultat (Graneheim & Lundemann, 2004). Troverdigheten svekkes også da det kun 
var fire deltagere i studien. For å styrke troverdigheten i denne studien ville det vært å 
foretrekke en større gruppe pasienter. Resultatet vitner til at forbedring kan ha skjedd i forhold 
til PasOpp 2004, men vanskelig å stadfeste da dette kun var en pilotstudie, med fire deltagere. 
Siden kun fire pasienter ble intervjuet bør denne studien brukes med forsiktighet da materialet 
i denne studien kan være noe begrenset. 
 

Datainnsamling 
Intervjuene ble gjort der pasienten selv ville som innebar at to intervjuer ble gjort hjemme hos 
pasienten, to ble gjort på institusjon. For at informantene skulle oppleve ro og tillit ble alle 
intervju gjort på egne skjermet rom uten forstyrrelser da de kan føle de får sagt akkurat det de 
mener uten at andre hører på eller at de blir forstyrret. Resultatet i pilotstudien kan ha blitt 
påvirket av at intervjuer arbeider på øyeavdelingen de ble operert, og noen pasienter turte ikke 
å ytre sin egentlige mening. Det kan ha vært mest hensiktsmessig å intervjue alle i sitt eget 
hjem og at intervjuer ikke hadde tilknytning til respektive avdeling. Alle intervjuene ble tatt 
opp på bånd og for å forsikre seg at samtlige problemstillinger ble besvart, bruktes det en 
intervjueguide utarbeidet på forhånd som ble brukt som en støtte under hvert intervju. 
Begrepet troverdighet ble også brukt for å gjennomføre studien på et troverdig sett. Som 
intervjuer forsøkers det å skapes en trygt miljø for informantene, og at situasjonen skal være 
avslappende og normal. Pålitelighet innebærer sammensetning i forhold til datasamling og 
analyse. For å sikre en sammensetning i forhold til disse var spørsmål om samme tema stilt til 
alle informantene. Her ble intervjueguiden et nyttig verktøy. Alle spørsmål ble stilt av 
sammen person som fører til ekstakt de samme spørsmål. En nøye redegjørelse av 
analysearbeidet var viktig for å styrke studiens pålitelighet. En annen svakhet er at FHS 
mangler erfaring med å gjøre pasientintervju. 
 

Bearbeidelse av data 
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Et viktig aspekt i å oppnå troverdighet var å bestemme hensiktsmessige meningsenheter. 
Troverdigheten ble uttrykt hvilken grad de ulike kategoriene dekket data. Bruken av sitater 
har sitt utspring i dette kravet og ble brukt for å bekrefte en kategori. Det ble brukt flere sitater 
for å vise kategorienes bredde. All behandling av material ble gjort av forfatter, og derfor 
anses troverdigheten å være god. Resultatets pålitelighet styrkes av en nøye forklaring av den 
aktuelle analyseprosessen som ble benyttet (Graneheim & Lundman, 2004). Dette vises 
skjematisk i tabell 2. En fare her er at undersøker blir mer innsiktsfull som igjen kan bidra til 
at fokus forskyves uten at undersøker er klar over det. Det kan anses å være en svakhet alene 
da det ikke kommer nye innputt i selve intervjuet med tanke på at fokus forskyver seg. 
Veileder som har erfaring med kvalitativ metode fungerte som meddommer under hele 
analyseprosessen.  
 

Etikk 
For å fremme troverdighet til informantene ble det informer at studiens design og opplegg har 
blitt godkjent av etikkgranskingsgruppen ved Høgskolen i Halmstad. Det kan også med dette 
betraktes at studien er etisk konstant. For å styrke det etiske aspektet og troverdigheten av 
denne studien ble et skriftligsamtykke levert til pasientene, som ble underskrevet av aktuelle 
informanter, og et godkjennelsesskriv av seksjonsleder ble også innhentet. FHS informerte 
muntlig om studiens art ved innleding av intervjuet, og det ble opplyst at det var frivillig og 
informantene kunne trekke seg, uten grunn, når som helst. Anonymitet og konfidensialitet ble 
garanter hos deltagerne av den art at ingen gjenkjennelige egenskaper hos informantene kunne 
finnes i studien. Alt av materialer som omhandlet informantene ble låst inne i et skap. 
 
Overførbarhet omhandler hvordan grad resultatene kan gjøres gjeldene for andre grupper. Det 
er leseren som til sist avgjør om resultatet er overførbart. Dette da leseren kun har rapporten å 
forholde seg til og beskrivelsen av utvalg, datainnsamling, analysestegene og resultatene blir 
avgjørende for dette(Graneheim & Lundman, 2004). Det finnes lite forsking på pasienter 
opplevelse av postoperativ informasjon i forbindelse med kataraktkirurgi. Derfor kan denne 
studiens overførbarhet være gjeldene ved andre øye avdelinger som driver kataraktkirurgi og 
annen øyekirurgi og studien kan være med på forbedre den postoperative informasjonen som 
gis til postoperative pasienter i framtiden.  
 

Resultatdiskusjon 
Forstyrrende omgivelser 

Konsekvensen av denne distraksjonen som disse forstyrrende omgivelsene fører til kan få 
fatal følger for pasientene. I studien til Dieleman et al. (2010) vises det viktigheten av å 
dryppe aktuelle dråper etter en katarakt operasjon for å forhindre eventuelle komplikasjoner. I 
denne studien opplyste deltagerne at de var nettopp usikker på egenomsorg ved hjemreise da 
de ikke hørte tilstrekkelig, eller annen distraksjon var framtredende. Det er unødvendig om 
pasientene skal få en synstruende komplikasjon grunnet for lite tilrettelagte omgivelser ved 
postoperativ informasjon. Kontrasten kan ses i forhold til Fraser et al (2013), der 
livskvaliteten øker ved en vellykket operasjon. Det kom også fram av pasientene ble usikre 
om hva som skulle gjøres da det kom hjem og pasienter som drar fra sykehuset med for lite 
informasjon vil ikke være sikre på hvordan de skal opprettholde god helse hjemme, som ofte 
fører til re kontakt som kunne vært unngått hvis omgivelsene som informasjonen ble gitt i var 
hensiktsmessige nok (Suhonen, Nenonen, Laukka & Välimäki, 2005).  
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Mye støy og bråk rundt disse pasientene er et velkjent fenomen på flere poliklinikker ved det 
aktuelle sykehuset. Intervensjoner til dette kan være vanskelig å la seg gjøre. Hodge et al. 
(2012) viser i sin studie at denne pasientgruppen vil øke kraftig i framtiden, og flere vil trenge 
kataraktkirurgi enn ved dette tidspunkt. Er dette en økende trend, må det varsles til sentrale 
myndigheter slik at lokaliteter blir gitt til aktuelle avdelinger, som fremmer helse, forebygger 
komplikasjoner og gir pasientene trygghet. Som sykepleier ved det aktuelle sykehus 
innebærer dette at det skrives avvik på hendelser der sykepleier føler at taushetsplikten ikke 
ivaretas. Allerede i skrivende stund informeres det av deltagere missnøye med de aktuelle 
lokalisasjoner som er. Flere informanter synes det var ubehagelig med tilskuere, og enkelte 
turte ikke å opp igjen hvis de var usikre. I helsepersonelloven (2001) § 21 står det: 
Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks 
legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av 
å være helsepersonell. I følge deltagerne er vi da som helsepersonell med på å bryte loven da 
de føler at taushetsplikten svekkes. Det kan spørres hvordan dette vil utvikle seg videre når 
flere pasienter får den helsehjelpen de trenger?   
 
Med mye støy og bråk under selve informasjonsdelen etter en operasjon vil i sin tur med fører 
nettopp dette denne studien fant ut, at pasientene blir engstelig og usikker for videre 
behandling hjemme. Støy og liten tid mellom deltager og sykepleier motvirket den prosessen 
som Travelbee (1999) mener er så viktig i møte med pasienter. Prosessen fem deler brytes av, 
fremmes ikke, som igjen resulterer i at sykepleier og pasient ikke oppretter denne relasjonen. 
Her oppstår ikke det menneske til menneske forholdet som strebes etter og resultatet er at 
pasientene følte usikkerhet og engstelse. Som dagens modell går ut på er det slik at tiden med 
sykepleier og pasient er svært begrenset, og skal menneske til menneske forholdet skje, må 
det ikke komme forstyrrende elementer til. Disse resultatene i studien er viktig å ta med seg, 
da mange prosedyrer bygger nettopp på dette punktet, pasienters opplevelse (Travelbee, 
1999). Her burde det strebes etter en plass der sykepleier og pasient får sitte sammen, bare de 
to og snakke i ro og fred, uten forstyrrelser av medpasienter, kollegaer og annet bråk. Dette 
kan ses i lyset av at flere studier har sett at pasienter opplever engstelse og usikkerhet etter en 
operasjon (Nijkamp et al., 2002). Ved dette tilfellet skyldes det at pasientene distraheres av de 
omgivelsene de er i. Usikkerheten i ettertid kan påvirke pasienten livskvalitet. Under dette 
punktet er det store forbedringspotensialer noe som studien viser.  I løpet av de 30 første 
dagene etter et dagkirurgisk inngrep tar ca tre til femten prosent kontakt med fastslege eller 
kontakter sykehuset på grunn av ubehag, komplikasjoner eller missforstått 
informasjon(Segerdahl, Warren-Stomberg, Rawal, Brattwall & Jakobsson, 2008). Gode 
rammer rundt selve informasjonen kan forbedre denne statistikken der pasientene misforstår 
informasjonen og dempe den usikkerhet som gjør at pasientene tar kontakt med sykehuset 
igjen. Som sykepleier må signaler om at pasienten ikke har forstått informasjonen fanges opp 
før de sendes hjem. I studien til Henderson og Chien (2004) kommer det fram at pasienter 
rangerer dette med postoperativ informasjon som den viktigste informasjonen de kan få. De 
verdsatt informasjon om eventuelle komplikasjoner og hva som kan forventes som mest. 
Dette er noe pasientene mister da omgivelsene hindrer det pasientene verdsetter høyest av 
etter en operasjon (Henderson & Chien, 2004). Som sykepleier kan det være at det ikke 
oppfattes som bråk og forstyrrelser det som foregår rundt. Pasienter og sykepleier har ofte 
forskjellig oppfattelse av hva som foregår, og om hva som er viktig etter en operasjon 
(Mordiffi, Tan & Wong, 2003). Denne studien kan derfor være en oppvekker til sykepleiere 
som driver informasjon til pasienter om å være oppmerksomme om hvordan de omgivelsene 
rundt seg faktisk er ved postoperativ informasjon.  
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Motivasjon til egenomsorg 
Det har vist seg at stadig større andel av helsetjenesten i Norge drives poliklinisk, noe som har 
resultert til kortere møter mellom sykepleier og pasient (NOU, 2012). Den andre kategorien 
beskrev hvordan de opplevde dette korte møte med sykepleier og deres oppfattelse. 
Oppfattelsen og forståelsen av denne resulterte i at de ble motiverte og trygge på hva de skulle 
gjøre i etterkant av selve operasjonen. Pasientene i denne studien opplevde mestring i forhold 
til egenomsorg ved hjemreise, men hadde brister ved enkelte tilfeller grunnet mye støy og 
distraksjon av omgivelsene.  
 
I forskjellige studiene som er gjort viser det seg at pasientene får for lite eller ingen 
informasjon i forbindelse med opphold i en helseinstitusjon (Torjesen & Smeby, 2011). I 
følge undersøkelsen til Torjesen og Smeby (2001) ses det at de som har fått for lite eller ingen 
informasjon i forhold til enkelte av informasjonsområdene, er mindre tilfreds enn de som har 
fått mye eller svært mye informasjon. Lite informasjon henger sammen med liten tilfredshet. 
Jo bedre og mer tilpasset informasjon pasienten får på de ulike områdene, mer tilfreds er de. I 
følge Eriksson et al. (2003) i en studie om hva pasienter er missfornøyd med på sykehus, sier 
de at informasjonen de fikk var dårlig. De savnet informasjon som var særskilt for hver 
pasient, kontinuitet angående informasjonen. Mange hadde ubesvarte spørsmål. De fikk liten 
informasjon om hva som skulle skje (Eriksson et al., 2003). I denne studien vises at de fleste 
pasientene er tilfreds med den postoperative informasjonen de fikk. Dette kan nok ses i 
sammenheng med Torjesen og Smeby (2001) studie, der tilfredsheten øker med at pasienten 
føler at informasjonen er god og fullstendig.  
 
Det er blitt stilt spørsmål om det er mulig å opprette et menneske til menneske forhold som 
Travelbee (1999) påpeker som svært viktig i møte mellom pasient og sykepleier ved så korte 
møter i en poliklinisk konsultasjon som etter en kataraktoperasjon. Det var ønskelig at 
pasienter skulle finne mening i sitt liv og sin tilstand. For at dette skulle skje måtte et 
menneske til menneske forhold oppstå. Å finne mening hos den enkelte pasient har en 
avgjørende betydning i følge Travelbee (Travelbee, 1999). Informantene har i samarbeid med 
sykepleier og at sykepleier har brukt seg selv terapeutisk, fått deltagerne til å finne mening i 
sin situasjon. Redskapene sykepleieren har brukt får å fremme dette var bruken av god 
informasjon og undervisning som i sin tur fremmet mestringsfølelsen hos deltagerne 
(Suhonen & Leino-Kilpi, 2006). Travelbee (1999) sier at for at pasienten skal finne mening 
må en føle seg nødvendig for noe. Deltagerne synes de følte seg nødvendig for å drive 
egenomsorg på grunnlag av at sykepleier hjalp de med denne prosessen. Sykepleieren hadde i 
følge deltagerne brukt seg selv med personlighet, kunnskap, kommunikasjonsevner, fornuft 
og intelligens. Dette bidro til at en forandring i tankegangen til deltagerne som fikk de til å se 
positivt på egenbehandlingen da de hadde kommet hjem. Dette er noe alle sykepleiere burde 
strebe etter ved et møte med pasienten der det skal informeres, både før og etter et inngrep, og 
ved sengekanten. Sykepleier som møter deltagerne i denne studien har her et klart ansvar for 
at pasientene oppfatter og omfavner denne informasjonen som gis, og derfor er det viktig at 
sykepleier er bevist på hvordan hun/han gir den (Suhonen et al., 2006). 
 
I denne studien kan det tolkes at pasienten og sykepleier har dannet akkurat dette menneske til 
menneske forhold ut i fra de kategoriene som dukket opp. Det vises at pasientene har funnet 
mening selv på det kortet møtet. Dette er svært viktig informasjon, da nettopp dette korte 
møtet er vanlig etter en katarakt operasjon og her er det ikke satt av mye tid, og det er blitt 
spurt om teorien til Travelbee er holdbar hos denne gruppen pasienter. Ved et kort møtet og 
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liten tid, har faktisk sykepleier ved dagkirurgisk avdeling opprettet denne relasjonen som 
Travelbee omtaler (Travelbee, 1999). 
 
Travelbee (1999) støtter seg til Nietzsches utsagn om at en person som har et «hvorfor» å leve 
for, kan leve under et hvert «hvordan». Å finne en mening gjør mennesket kapabel til å bruke 
erfaringer fra lidelsen til utvikling i stedet for å la sykdommen ta overhånd. Her kan 
paralleller trekkes til hvordan deltagerne følte det før de kom til operasjonen, og den følelsen 
de satt igjen med etterpå. Sykepleier ved dagkirurgisk avdeling fikk disse pasientene til å se 
utvikling i stede for å la de tankene pasientene hadde fått preoperativt ta overhånd. Dette 
gjorde hun ved hjelp av blant annet gode kommunikasjonsevner. Deltagerne ga uttrykk for at 
sykepleier ga god informasjon, som var tilpasset akkurat det behovet de trengte. Dette ga 
utslag i at de fikk et redskap til å finne dette hvordan (Travelbee, 1999).  
 
Studien står i stor kontrast til den landstekkende PasOpp studien som ble gjennomført i 2004 ( 
PasOpp, 2004) som viser at respektive sykehus kom dårligst ut av alle sykehus i landet på 
akkurat pasientinformasjon.  
 
Ved lidelse vil alle mennesker reagere individuelt, men likt for alle er at det ligger i vår natur 
å forsøke å finne en årsak til hendelsen. Manglende innsikt og forståelse for hva informantene 
skulle igjennom, kunne gi innslag i at de ikke klarte å finne en årsak til hvorfor de var der. 
Den postoperative informasjonen som ble gitt i etterkant hjalp pasienten selv å finne 
meningen i sin situasjon, der sykepleieren hjalp pasienten i denne prosessen. Med mestring 
mener Travelbee (1999) å håndtere lidelsen en personen utsettes for. Dette er subjektivt da 
omfanget av lidelsen tilsvarer omfanget av verdsettingen av det pasienten har mistet, samt at 
måten en har mestret en lidelse tidligere i livet vil være avgjørende for hvordan en mestrer 
lidelse senere. Her klarte sykepleier å få pasientene til å oppnå en følelse av mestring som 
følge av hva de hadde vært igjennom tidligere.  
 
Grønnstad og Blystad (2004) viste også at pasientene mente at god informasjon var av stor 
betydning. Slik som i denne studien finner også de at god informasjon i forbindelse med en 
operasjon skaper trygghet og håp. Pasientene i denne studien følte trygghet til sykepleier og til 
hva som ble sagt, og de så sykepleieren som en viktig kilde til informasjon som i sin tur ga 
utslag for trygghet og tillit. Det håpet disse deltagerne fikk var å takle egenomsorg ved 
hjemkomst (Doyle, Lennox & Bell, 2013). Tillit ble hos deltagerne til motivasjon til å klare 
dette selv. Motivasjon og tillit til egenomsorg er noe av de viktigste egenskapene vi som 
sykepleiere bør fremme ved en slik konsultasjon, da nettopp pasienten er den som bedriver 
behandling på egenhånd. Pasientene må ta en aktiv rolle i sin postoperative behandling og det 
er derfor viktig at sykepleier fremmer denne (Lithner et al., 2000). Denne motivasjonen og 
evnen til å mestre egenbehandlingen vil igjen føre til økt livskvalitet hos de gitte pasientene 
(Von Essen, 2000). Dette burde være en selvfølgelighet for alle sykepleiere som driver med 
informasjon, at pasientene gis tilstrekkelig informasjon slik at det er forsvarlig å sende disse 
hjem. Forventinger til oss stilles både gjennom lovverk og pasienter. Pasienter understreker at 
de selv ønsker god informasjon etter et inngrep som ved dette tilfelle majoriteten av 
deltagerne fikk (Nijkamp et al., 2002). 
  
Pasientene i studien hadde fellestegn i at de opplevde den postoperative informasjonen som 
god og at sykepleier var kilde til trygghet. Det som kom fra i studien var at rammene rundt 
informasjonen hadde innvirkning på behandling hjemme. Det ble beskrevet at det opplevdes 
støy og lite tid med sykepleieren, noe som igjen førte til at deltagerne ble usikker i etterkant 
og til egenbehandling ved hjemkomst. I studien til Nijkamp et al. (2002) viser at engstelse 
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opptrer postoperativt grunnet ufullstendig informasjon som igjen her kan relateres til hva 
informantene opplevde i aktuelle studien. 
 

Konklusjon  
Studien resulterte i to kategorier, og fire subkategorier: Motivasjon til egenomsorg og 
forstyrrende omgivelsene. Ut av disse to hovedkategoriene kom to subkategorier frem av 
hver. Under forstyrrende omgivelser dukket distraksjon ved postoperativ informasjon og 
usikkerhet i ettertid opp. Under motivasjon til egenomsorg kom trygghet og forståelse i en 
uvant situasjon og sykepleier som kilde til trygghet. Under kategorien Motivasjon til 
egenomsorg og dens to subkategorier beskrev deltagerne sykepleier som en viktig kilde til 
trygghet og en god støtte til hjemkomst da pasientene selv måtte drive med behandling. 
Kategorien forstyrrende omgivelser forklarte hvordan pasientene opplevde rammene rundt 
informasjonen og hvordan dette påvirket de da de kom hjem. Her rapportertes det om støy, 
som i sin tur gjorde at pasientene ikke fikk med seg hva som ble sagt, eller at de ikke turte å 
spørre opp det de ikke forstod. Resultatet av dette endte med at enkelte deltagere ikke var 
sikker på hvordan de skulle drive postoperativ behandling på egenhånd. 
 

Implikasjon 
Ved å spørre og følge opp pasienters tilbakemeldinger blir ulike avdelinger i bedre stand til å 
gjennomføre forbedringer innen de områdene pasientene synes er mest viktig for de. I denne 
studien ville det ses på om denne informasjonen som gis etter kataraktkirurgi er av god klinisk 
art, og hvordan de som mottar den, pasientene, opplevde det. Resultatet kan være med å endre 
prosedyrer på hvordan postoperativ informasjon gis ved aktuelle øye klinikk. Lovverket setter 
krav til at ansvarlige instanser sørger for at tjenesteytende virksomheter etablerer systemer for 
innhenting av pasienters erfaringer. Pasientens erfaringer burde samsvare med klinisk effekt 
og pasientsikkerhet. 
 
Studien ville også hjelpe andre dagkirurgiske avdeling å utvikle den informasjon som gis og 
se på omgivelsene den gis i. Det har stor betydning for innen for oftalmologi og for 
øyesykepleie da det innen øyesykepleiernes kompetansebeskrivelse beskrives at 
øyesykepleieren skal kunne støtte og ta ansvar for at pasienten kjenner trygghet og 
velbefinnende ved ulike kirurgiske inngrep. Det er en forutsetning å kunne gi pasienten den 
informasjonen de behøver for at det skal bli helhetlig sykepleie, og i omgivelser som fremmer 
dette. Ved å øke kunnskapen innen dette området, vil sykepleier som gir informasjonen til 
pasientgruppen kunne gi mer effektiv og sikker pleie. Dette kan gi økonomisk gevinst til den 
enhet som har utført operasjonen, blant annet ved at færre pasienter vil ha behov for å komme 
tilbake da de har fått all informasjon som behøves, men også bedre pasientsikkerheten ved å 
kvalitetssikre helsetilbudet pasientene får. Ved en ny landsdekkende undersøkelse vil være av 
stor interesse å se om de finner ut det samme som denne studien der pasienter generelt er 
fornøyde med den informasjonen som gis på den aktuelle øyeklinikken. For å forbedre den 
helsetjenesten pasienten får trenge det mer forskning på dette feltet.  
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                                                                                                                     Vedlegg 2 
 
 

                                    
 
 
Forespørsel om deltagelse i forskningsprosjekt 
 
Pasienters opplevelse av postoperativ informasjon i forbindelse med kataraktkirurgi.  
 
Bakgrunn og hensikt 
 
Dette er en forespørsel til deg om å delta i en forskningsstudie for å undersøke hvordan 
pasienter opplever den informasjonen som gis etter en grå stær operasjon. Studien utgår fra St. 
Olavs Hospital i Trondheim ved sykepleier og student ved Høgskolen i Halmstad, Fredrik 
Husby Strand under veileding av Jeanette Källstrand-Eriksson sykepleier med spesialisering i 
ögonsjukvård, Högskoleadjunkt, Högskolan i Halmstad, Sverige.  
 
Hva innebærer studien  
 
I studien vil vi ved hjelp av å intervju finne ut hvordan pasienter som er operert for grå stær 
opplever informasjonen som gis etterpå.  
 
Hva skjer med informasjonen om deg 
 
Alle opplysninger vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre dirkete 
gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger. Det er kun autorisert 
personell knyttet til prosjektet. Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av 
studien når den publiseres. Studien vil i sin tid publiseres i DIVA.  
 
Frivillig deltagelse  
 
Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke dit 
samtykke til å delta i studien. Dette vil ikke få konsekvenser for din videre behandling. 
Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen. Dersom du ønsker å trekke 
den fra denne studien eller har spørsmål til studien kan du kontakt  Fredrik Husby Strand på 
mail: fredrik.husby.strand@stolav.no tel arbeid 72575162 eller mobil 95971149. Du kan også 
ta kontakt med min veileder Jeanette Källstrand-Eriksson på mail 
jeanette.kallstrand_eriksson@hh.se eller telefon: 035-167949. 
 
                                                                                                                                     

    



   

                                                                                                                            
 Vedlegg 3 

 
 
 
 
 
 
Samtykke til deltagelse på studie 
 
Jeg er villig til å delta i studien: 
 
Pasienters opplevelse av postoperativ informasjon etter kataraktkirurgi.  
 
 
……………………………………………………………………………. 
(signert av prosjektdeltager, dato). 
 
 
 
…………………………………………………………………………… 
(Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studiet(Signert, rolle i studien, dato).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



   

Vedlegg 4 
 
Intervjuguide  
 
Hovedtema 
Sett tilbake på operasjonen og den dagen du ble operert, hvilke tanker har du gjort deg opp 
om selve dagen, og hvordan den informasjon du fikk i etterkant ble gitt? 
 
Undertema  
 
Hvordan opplevde du det da operasjonen var over og du skulle informeres om videre 
behandling? 
 
Hva mener du var bra/dårlig med denne erfaringen? 
 
Kan du forklare hvordan du opplevde rammene rundt deg da du ble informert? 
 
Hva savnet du ved den gitte informasjonen som gjorde at du ikke følte trygghet om videre 
behandling da du kom hjem?  
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