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DMAICL-cykeln  
  
Projektet  har  genomförts  med  stöd  av  nedanstående  projektmodell,  
DMAICL,  vilket  innebär  att  arbetet  indelas  i  sex  olika  steg;;    
Define,  Measure,  Analyze,  Improve,  Control  och  Learn.    
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1.   Define  (Definiera)  
 
På kirurgkliniken Skaraborgs sjukhus Skövde opereras cirka 65 patienter per år för 
rektalcancer. Drygt hälften genomgår APR= Abdominoperineal resektion. Flertalet av dessa 
patienter har även genomgått preoperativ strålbehandling.  
 
Patienterna kommer på ett preoperativt besök till kirurgmottagningen efter att de är 
färdigutredda för att få information om sin diagnos och den behandling som de kommer att 
erbjudas samt de risker och komplikationer som kan uppstå i samband med behandling. De 
träffar då en kolorektalkirurg samt en kontaktsjuksköterska(kssk). När patienten är opererad 
kommer de på ett postoperativt besök 4 veckor efter operation för att få PAD-besked samt 
kontroll och uppföljning av återhämtning efter kirurgi, de träffar även då en kolorektalkirurg 
samt en kssk. Det är inte givet att patienten träffar samma kirurg igen, men oftast samma 
kssk.  
 
Under den här tidsrymden träffar de även en stomiterapeut som också ger information i 
samband med preoperativ stomiinformation samt vid den preoperativa inskrivningen till 
avdelningen. Patienten träffar även stomiterapeuten på avdelningen samt vid ett återbesök till 
Stomimottagningen ca 10-14 dagar efter utskrivning från kirurgavdelningen. 
 
Patienterna får väldigt mycket information vid dessa tillfällen på kirurg- såväl som 
stomimottagning och känslan är att vi kanske inte alltid lämnar samma information till alla 
patienter om de komplikationer som kan uppstå efter rektalcancerbehandling.  
 
Sexuella komplikationer med påverkan på den sexuella hälsan som följd är vanliga efter 
denna typ av kirurgi. Den exakta förekomsten av sexuell dysfunktion efter kolorektal cancer 
är inte definierad, men generellt anges att 40-100 % av alla cancerpatienter får någon form av 
påverkan på sexualiteten under olika faser av sjukdom och behandling. 
 
Lust 

Nedsatt lust vid eller efter cancerbehandling är mycket vanligt förekommande–i många 
studier anges närmare alla patienter drabbas av detta i större eller mindre omfattning. 
Anledningen är multifaktoriell och kan bland annat bero på trötthet, nedstämdhet, 
biverkningar av behandlingen, påverkad självbild och kroppsuppfattning, faktorer inom 
relationen, ändrat fokus och negativa erfarenheter såsom smärta eller bristande förmåga vid 
försök att återuppta sexlivet.  
 
Fysiska reaktioner 

Om nerver som styr blodkärlen i underlivet påverkats sker inte ökad blodfyllnad som är en 
förutsättning för erektion hos båda könen och lubrikation (vaginal fuktighet) för kvinnor. Den 
sensoriska återkopplingen från underlivet till centrala funktioner kan vara påverkad och det 
behövs mer stimulans för att uppnå samma känsla som tidigare. Detta kan lätt leda till 
negativa cirklar och gällande nedsatt lubrikation till smärtor. Vid slemhinneatrofi uppstår 
också lätt smärtor och obehag; även det med risk för negativa reaktioner. 
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Smärtor, svårigheter 

För kvinnor som genomgått rektumamputation kan det uppstå smärttillstånd i vagina vid 
försök till samlag till följd av ändrad vinkel av vagina vid avsaknad av rektum.  
Efter radioterapi finns risk för sammanväxningar i vagina eftersom slemhinnorna ligger emot 
varandra i läkningsförloppet. 
 
Få patienter tar spontant upp frågor kring sexuell problematik och farhågor, men välkomnar 
att frågan initieras av vårdpersonalen. Informationen bör starta tidigt, gärna vid diagnos, och 
upprepas och anpassas utifrån patientens behov och problematik. 

Detta är en av anledningarna till att jag valt ut just detta problem område då patienterna inte 
alltid själva lyfter frågan och vi i vården inte alltid känner oss helt bekväma med att ställa 
dessa frågor till våra patienter. Detta stöds också i ett flertal studier som finns i ämnet, just att 
detta är något inte patienter tar upp själva och att inte alltid vårdpersonal gör det heller då man 
känner sig obekväm med att ställa de här frågorna.  

Problemformulering för projektarbetet: 
 
Patienterna har behov av/rätt till att få information om risken för sexuell ohälsa efter 
genomgången rektalcancerkirurgi. 
 
Syfte:  
 
Syftet med projektet är att förbättra informationen till patienterna avseende risken för att den 
sexuella hälsan kan påverkas efter rektalcancerkirurgi. 
 
Mål: 
 
Målet med projektet är att alla patienter som ska genomgå rektalcancerkirurgi ska få 
information muntligt och skriftligt, samt att de ska tillfrågas efter genomgången kirurgi om 
den sexuella hälsan påverkats. 
 

2.  Measure  (Mäta)  
 
Steg 1 
 
För att kartlägga hur patienterna upplevde det på vår klinik så började jag med att ringa 8 
kvinnliga patienter och ställde en ganska öppen fråga: ”Är det något du saknat avseende 
vården i samband av din ändtarmscancer?  
Lite förvånansvärt så var det få patienter här som hade något att klaga på, de allra flesta tyckte 
att de fått ett väldigt bra omhändertagande. När jag började ställa lite mer specifika frågor just 
angående deras sexuella hälsa så var det ett par patienter som uppgav att det vore bra om de 
fått skriftlig information. Jag kände att jag inte riktigt var nöjd med dessa svar och tror att 
några av patienterna inte kände sig helt bekväma med att sitta och diskutera detta i ett 
telefonsamtal. Anledningen till att jag enbart ringde upp kvinnor var att jag hade en 
föreställning om att vi var sämre på att informera dem än vår manliga patienter. 
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Steg 2  
Som steg två i att kartlägga hur patienterna upplevde det så tog jag fram en enkät (bilaga 1) 
som jag då valde att skickade ut till 12 patienter, 6 kvinnor och 6 män, alla opererade med 
APR. Tiden sedan de genomgått kirurgin var median 1 år (½-4 år) och ålder var median 55,5 
(37-74år) gällande män och 69.5 (30-80) år gällande kvinnor. Anledningen till att jag valde att 
fråga även männen nu var att se om vi gav jämlik vård vilket jag inte själv trodde att vi 
gjorde.  
 
Till min stora glädje så fick jag 100% i svarsfrekvens, detta ser jag som en signal från 
patienterna att de tycker att det är en viktig fråga.  
 
  
Steg 3 
Efter de svar som inkom av den första enkäten så gick jag vidare med att göra ytterligare en 
enkät (bilaga 2) som jag skickade ut till de läkare och kssk som träffar patienterna pre-och 
postoperativt för att försöka identifiera orsakerna till de problem jag identifierat i den första 
enkäten. 
Även här var svarsfrekvensen hög 8 av 9 enkäter kom in.  
 

3.   Analyze  (Analysera)  
 
Resultat från enkät 1 
  

  
De blå staplarna visar hur patienterna graderade sin sexuella hälsa preoperativt, och de oranga 
postoperativt. 9 av 10 patienter har en sämre sexuell hälsa efter kirurgi. 
 

 
De som angav att de inte fått någon information önskade att de fått det, och man önskade få 
både muntlig och skriftlig information 



6 
 

Patienterna hade även möjlighet att lämna kommentarer under ”Övriga upplysningar” och då 
återfanns bl.a. de här:  
 

-   ”Före operation kretsar allt runt cancern”.(Kvinna 64 år) 
 

-   ”Har inte haft lust till sex efter operationen och inte vågat ha samlag”.(Kvinna 80 år) 
 
 
Hur bra eller dåligt är y? 
 
De svar jag fått in från enkät 1 visar att patienterna upplever att de får en försämrad sexuell 
hälsa, men det är knappt hälften av patienterna som får information om att den risken finns. 
Detta borde vara 100%. Resultatet visar att måttet på y är bra. 
 
Möjliga rotorsaker 
 
Här hade jag egentligen önskat att de 9 personer (7 läkare, 1 kssk, 1 stomiterapeut) som fick 
enkäten kunde samlats i en fokusgrupp och diskuterat och identifierat orsaker till problemet, 
men jag såg det omöjliga i det uppdraget på tidigt stadium och valde därför att skicka ut en 
enkät med ett antal förslag på orsaker till varför patienterna inte fick information. Jag utgick 
från Fiskbensdiagrammets 7 M när jag tog fram tänkbara orsaker som dessa personer sedan 
kunde bocka för, det som passade in på dem, här fanns även utrymme att lämna egna 
synpunkter.  
 
 
Resultat Enkät 2 
 
Fråga 1 & 2    Preop Postop Totalt 
Glömmer av att informera    7 5  12 
Känns inte som relevant information  1 1 2 
För kort tid med patienten på ÅB  3 2 5 
För mycket information på en gång för patienten 3 2 5 
Ingen struktur på samtalet med patienten 1 1 2 
Finns inget skriftligt material att lämna till patienten 3 3 6 
Patienten är inte mottaglig för information 2 1 3 
Känner mig stressad   0 0 0 
Vi har ingen bra rutin runt detta  5 4 9 
Jag har själv dålig kunskap   2 1 3 
Det är inte mitt ansvar att informera patienten 0 0 0 

Kommentarer:  
-   ”Svårt att hinna med på 30 minuter.  
-   ”Svårt när man inte vet hur man ska gå vidare med problemet” 
-   ”Säkert finns en viss åldersdiskriminering. Vi förlitar oss på att kontakten med er, 

avhjälper mycket av dylikt. 
 



7 
 

 
Lösningsförslag 
 
I enkät 2 så fick personalen också 2 frågor om två olika lösningsförslag: 
 
På fråga 3 svarade alla att det skulle underlätta om det fanns en skriftlig information att dela 
ut i samband med återbesöken. 
Kommentar: -”Absolut 
 
På fråga 4 svarade 7 av 8 att det skulle underlätta att informera om det fanns en 
mall/checklista att gå efter i samband med återbesöken. 
Kommentar: -” Då informerar vi på samma sätt” 
 
I enkäterna hade både patienter och personal möjlighet att lämna kommentarer och 
synpunkter och det visade sig att här kunde man hitta en hel del lösningsförslag. De 
kommentarer som lämnades var dessa: 
 

-   ”Information a lá Pincore borde innehålla denna information” 
-   ”LARS-scoore + några korta frågor inför återbesök” 
-   ”Information innan är viktig, även att det finns hjälp att få v.b.  
-   ”Längre mottagning? Separat ssk-information efter?” 
-   ”Vore kanon med en broschyr” 
-   ”Information om orsak och verkan samt tidens inverkan på sexuell hälsa efter 

operation vore bra”.  
-   ”Vore bra om någon frågade efter operation då man är mer mottaglig för 

information. 
 
De lösningar som vi nu kommer att jobba fram är dels en skriftlig information att dela ut till 
patienterna i samband med mottagningsbesök, samt ett frågeformulär som patienterna får fylla 
i innan besöket, detta kommer då också fungera som en checklista och mall att utgå ifrån i 
samtalet med patienten för att då få ett mer strukturerat samtal. Detta innebär också att vi 
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kommer att jobba mer lika, vi inför ett mer standardiserat arbetssätt som då förhoppningsvis 
leder till: 
 

-   Minskad variation 
-   Ökad säkerhet 
-   Jämnare kvalitét 
-   Ökad kapacitet 
-   Minskad sårbarhet 
-   Ökad förutsägbarhet 

 
Genom att samla in frågeformulär så kan vi dessutom: 
  

-   Skapa lärande 
-   Ge en grund för ytterligare förbättringar 

 
Riskanalys  
  
Risk att läkarna upplever att tiden är knapp i samband med återbesöken och att de då inte 
hinner informera om allt man bör göra.  

4.   Improve  (Förbättra)  
    
Arbetet med att ta fram en skriftlig information är i full gång, med flera olika professioner 
inblandade såsom stomiterapeut, kssk, sexolog, läkare och personal från Enheten för 
Cancerrehabilitering. Vi har också tagit hjälp av patienter för att få fram ett så 
användarvänligt informationsmaterial som möjligt som patienterna verkligen kan tillgodogöra 
sig. 
Den andra lösningen som jobbas fram är ett frågeformulär som patienterna kommer att få 
fylla i innan mottagningsbesöket, där frågor om den sexuella hälsan kommer att finnas. Detta 
kommer då att säkerställa att patienter blir tillfrågade efter operation om deras sexuella hälsa 
påverkats. Läkarna tror också att de skulle vara hjälpta av en checklista för att inte glömma 
bort att informera samt att man får en bättre struktur på samtalet med patienten. 
 
Min förhoppning är att den skriftliga informationen kommer att vara klar för att börja 
användas i februari och att frågeformuläret ska börja användas innan sommaren. 
Planen är att göra en ny mätning med en ny enkät till patienter vid årsskiftet 2016/2017 för att 
se om alla patienter fått information om risken för sexuell hälsa i samband med 
rektalcancerkirurgi.  
 
Redan nu så informeras patienterna muntligt om risken för sexuell ohälsa i samband med 
rektalcancerkirurgi. Bara genom att jag startade det här projektet och involverade övriga i 
arbetsgruppen så uppmärksammade dom att vi inte alltid informerade patienterna och läkarna 
började även fråga de patienter som opererats för längre sedan och upptäckte att de inte fått 
information och inte fått någon hjälp. Detta har resulterat i att vi dag informerar många av 
patienterna muntligt vid det preoperativa besöket, men det finns ett behov av ett skriftligt 
material också då patienterna får otroligt mycket information och kan inte komma ihåg all 
information de får muntligt och det säkerställer också att alla får information. 
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5.   Control  (Överlämning  och  ständig  förbättring)  
 
Min förhoppning är att införandet av det skriftliga materialet ska falla väl ut och bli en 
naturlig och självklar del av den information som patienterna får och också leda till att vi 
öppnar upp och börjar prata om de här frågorna vilket inte är självklart. Jag hoppas också att 
vi med hjälp av det frågeformulär som patienterna kommer att fylla i innan 
mottagningsbesöket blir en hjälp både för patienter och personal genom att ge oss en 
vägledning i hur patienterna mår efter operation, detta kan i ett längre perspektiv ge oss 
ytterligare information om vad vi behöver förbättra för våra patienter. 
 
Under resans gång så har det framkommit att det inte finns något bra skriftligt material i just 
det här ämnet i regionen och då har frågan uppkommit om det skriftliga materialet som vi nu 
tar fram kan få användas i hela regionen så att det kommer fler patienter till gagn och det 
känns ju bara extra roligt att fler vill använda det. Materialet har därför anpassats så att det 
kan användas på alla sjukhus i regionen.  
 
Med tanke på de resultat som kom fram i den enkät jag gjorde där 9 av 10 patienter upplevde 
försämrad sexuell hälsa efter genomgången rektalcancerkirurgi, vilket också bekräftas i 
litteraturen så kände jag att det kan vi inte blunda för utan det är något vi behöver gå vidare 
med. Ett steg att nå dit är att jag inlett ett samarbete med Enheten för Cancerrehabilitering där 
vi ska börja titta på detta och se om vi tillsammans med patienter kan hitta lösningar för att 
förhoppningsvis minska den sexuella ohälsan hos patienten och på så sätt höja livskvaliteten 
efter genomgången rectalcancerkirurgi.  
 

6.   Learn  (Lärande)    
 
Jag har lärt mig otroligt mycket genom detta projekt, framförallt hur jag kan göra mer för 
patienten då jag nu fått kunskap om hur jag ska hantera de problem som patienter uppger att 
de har. Att inte direkt tro att man har en lösning utan att man faktiskt måste hitta orsaken till 
problemet och utifrån det hitta lösningsförslag. 
 
Det som också vart väldigt roligt med det här projektet är att man hittat nya samarbetspartner 
och skaffat sig ett nytt kontaktnät vilket är otroligt värdefullt och jag kan se att jag kommer att 
ha stor glädje av det i framtiden när man ska göra nya förbättringsarbeten. 
 
Att det sen tar tid med förbättringsarbete är en sak, men det kanske måste få göra det för att 
saker och ting ska falla på plats, det svåra i det, är att hålla hjulet igång, att inte tappa tråden. 
Det är lätt att tiden går utan att man är så produktiv vilket också ibland beror på att det finns 
dåligt med utrymme i den dagliga verksamheten att driva projekt då allt är väldigt slimmat.  
 
Det har vart en förmån det här året att ändå få en viss tid avsatt till detta men jag kan se 
svårigheten i att dra igång nya projekt då tiden ändå är en avgörande del i det hela, samtidigt 
känns det viktigt för att genom att ständigt förbättra så skapar vi en bättre arbetsplats där man 
förhoppningsvis kan göra skillnad för patienten och höja deras livskvalitet. Vi vill inte bara att 
våra patienter ska leva, vi vill att dom ska ha livskvalitet också. Genom att fått förmånen att 
gå den här utbildningen har jag fått en massa verktyg för att kunna göra just detta 
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Bilaga 1 
 
Enkät om sexuell hälsa i samband med operation av tumör i ändtarmen. 
 

1.   Kön?	  
	  

Kvinna	   	   Man	  
	  
	  

2.   Ålder	  _________________________	  
	  
Ringa	  in	  det	  svarsalternativ	  som	  stämmer	  in	  bäst	  på	  dig.	  
	  

3.   Hur	  upplevde	  du	  din	  sexuella	  hälsa	  innan	  du	  opererades	  för	  din	  tumör	  i	  
ändtarmen?	  
	  
1	   Mycket	  bra	  
2	   Bra	  
3	   Ganska	  bra	  
4	   Varken	  bra	  eller	  dålig	  
5	   Ganska	  dålig	  
6	   Dålig	  
7	   Mycket	  dålig	  
	  
	  

4.   Hur	  upplever	  du	  din	  sexuella	  hälsa	  efter	  att	  du	  opererats	  för	  din	  tumör	  i	  
ändtarmen?	  
	  
1	   Mycket	  bra	  
2	   Bra	  
3	   Ganska	  bra	  
4	   Varken	  bra	  eller	  dålig	  
5	   Ganska	  dålig	  
6	   Dålig	  
7	   Mycket	  dålig	  
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Bilaga	  1	  
	  

5.   Fick	  du	  information	  innan	  operationen	  att	  din	  sexuella	  hälsa	  kunde	  
påverkas?	  
	  

Ja	   	   Nej	   	   Vet	  ej	  
	  

6.   Om	  du	  fick	  det	  hur	  upplevde	  du	  informationen?	  
	  
1	   Mycket	  bra	  
2	   Bra	  
3	   Ganska	  bra	  
4	   Varken	  bra	  eller	  dålig	  
5	   Ganska	  dålig	  
6	   Dålig	  
7	   Mycket	  dålig	  

	  
	  

7.   Om	  du	  inte	  fick	  det,	  hade	  du	  önskat	  att	  du	  fått	  det?	  
	  

Ja	   	   Nej	  
	  
	  

8.   I	  vilken	  form	  skulle	  du	  i	  så	  fall	  vilja	  ha	  informationen?	  
	  

Muntlig	   	   Skriftlig	   	   Både	  och	  
	  

Annat 
förslag:__________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

	  
	  

9.   Har	  läkaren	  eller	  din	  kontaktsjuksköterska	  på	  kirurgmottagningen	  frågat	  
dig	  om	  din	  sexuella	  hälsa	  påverkats	  efter	  operationen?	  
	  

Ja	   	   Nej	   	   Vet	  ej	  
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Bilaga	  1	  
	  

10.  Har	  någon	  på	  Stomimottagningen	  frågat	  dig	  om	  din	  sexuella	  hälsa	  
påverkats	  efter	  operationen?	  

	  
Ja	   	   Nej	   	   Vet	  ej	  
	  
	  

11.  Om	  din	  sexuella	  hälsa	  påverkats	  har	  du	  själv	  tagit	  upp	  det	  vid	  något	  
besök	  på	  kirurg/stomimottagningen?	  
	  

Ja  Nej 
 
 
 
 

12.  Övriga	  synpunkter?	  
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________	  
____________________________________________________
____________________________________________________	  
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Bilaga 2 
 
Enkät	  	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  

1.   Vilken	  /	  vilka	  orsaker	  är	  mest	  trolig	  till	  att	  patienterna	  inte	  får	  information	  innan	  
operation	  om	  att	  deras	  sexuella	  hälsa	  kan	  påverkas?	  

Kryssa	  för	  de	  alternativ	  som	  du	  tycker	  stämmer	  bäst.	  

o   Glömmer	  av	  att	  informera	  	  
o   Känns	  inte	  som	  relevant	  information	  till	  patienten	  
o   För	  kort	  tid	  med	  patienten	  på	  ÅB	  
o   För	  mycket	  information	  på	  en	  gång	  för	  patienten	  
o   Ingen	  struktur	  på	  samtalet	  med	  patienten	  
o   Finns	  inget	  skriftligt	  material	  att	  lämna	  till	  patienten	  
o   Patienten	  är	  inte	  mottaglig	  för	  information	  
o   Känner	  mig	  stressad	  
o   Vi	  har	  ingen	  bra	  rutin	  runt	  detta	  
o   Jag	  har	  själv	  dålig	  kunskap	  
o   Det	  är	  inte	  mitt	  ansvar	  att	  informera	  patienten	  

Annat:	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

2.   Vilken	  /	  vilka	  orsaker	  är	  mest	  trolig	  till	  att	  patienterna	  inte	  får	  frågan	  efter	  operation	  
om	  deras	  sexuella	  hälsa	  har	  påverkats?	  

Kryssa	  för	  de	  alternativ	  som	  du	  tycker	  stämmer	  bäst.	  

o   Glömmer	  av	  att	  informera	  	  
o   Känns	  inte	  som	  relevant	  information	  till	  patienten	  
o   För	  kort	  tid	  med	  patienten	  på	  ÅB	  
o   För	  mycket	  information	  på	  en	  gång	  för	  patienten	  
o   Ingen	  struktur	  på	  samtalet	  med	  patienten	  
o   Finns	  inget	  skriftligt	  material	  att	  lämna	  till	  patienten	  
o   Patienten	  är	  inte	  mottaglig	  för	  information	  
o   Känner	  mig	  stressad	  
o   Jag	  har	  ingen	  bra	  rutin	  runt	  detta	  
o   Jag	  har	  själv	  dålig	  kunskap	  
o   Det	  är	  inte	  mitt	  ansvar	  att	  informera	  patienten	  

Annat:	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
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Bilaga	  2	  

3.   Tycker	  du	  at	  det	  skulle	  underlätta	  om	  det	  fanns	  en	  skriftlig	  information	  att	  dela	  ut	  vid	  
ÅB?	  

o   Ja	  
o   Nej	  
o   Vet	  ej	  
4.   Tycker	  du	  att	  det	  skulle	  underlätta	  att	  informera	  om	  det	  fanns	  en	  mall/checklista	  att	  

gå	  efter	  i	  samband	  med	  ÅB?	  

o   Ja	  
o   Nej	  
o   Vet	  ej	  

	  
	  

5.   Övriga	  synpunkter:	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  

Tack	  för	  hjälpen	  

Anna	  	  

 


