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Bakgrunn og metode

• Fagring med fem sykepleiere
– Fritatt fra pleie ca .En dag i måneden
– Kunnskapsbasert metode 



MÅL

• Alle pasienter skal få lik skriftlig og muntlig 
informasjon.

• Ønsket resultat er bedre pasientflyt, 
forutsigbarhet og trygghet for pasienten.



Refleksjon

• Hjertesukk fra merkantilt personale
• Pasienten kommer uforberedt til operasjon
• Kvalitetssikring 
• Tverrfaglig



PICO



SPØRSMÅLSFORMULERING

• Kjernespørsmål
– Viser effekt av et tiltak.



Litteratursøk

• Søkt etter randomisert kontrollerte 
studier
– Vanskelig å finne artikler som passet 

vår problemstilling

• Gjentatte søk hver for oss
• Søk med bibliotekar



Kritisk vurdere

• Bruk av sjekklister
– Måtte forkaste flere artikler.



ANVENDE

• 5 Artikler
• Et utvalg av ulike brosjyrer fra ulike 

sykehus
– Svært ulikt innhold, oppsett og mengde 

informasjon



• Liten eller ingen effekt på
liggedøgn

• Pasientene ble ikke raskere mobilisert

• Ingen av studiene sa noe om bedret 
postoperativ smerteopplevelse

• Ingen forskjell i operasjonsresultat



• Bedre trygghet

• Kortere innkomstsamtale

• Mer positiv læringsopplevelse

• Trengte mindre pleieoppfølging

• Gjentatt informasjon huskes bedre



Evaluere

• Brosjyre under utarbeiding

• Alle artiklene har pekt på nytten av 
individuell informasjon.



INFORMASJON TIL DEG SOM 
SKAL OPERERES FOR 
LUMBAL PROLAPS VED 
NEVROKIRURGISK AVDELING:

• Anatomi



• Før innleggelsen

– Verdisaker
– Medisiner
– Piercing
– Røyking
– Forkjølelse ta kontakt



• Innleggelsesdagen

– Venting
– Blodprøver
– EKG
– Samtale
– Hygiene
– Faste
– Sove hjemme?



• Operasjonsdagen
Du skal dusje igjen tidlig om morgenen. 

Deretter får du vanligvis beroligende 
medisiner. Det kan bli noe venting før 
operasjonen. 

Etter operasjonen blir du overvåket på
postoperativ avdeling noen timer før du 
kommer tilbake til avdelingen i løpet av 
ettermiddagen/kvelden.



• Etter operasjon

– Resultat
– Vannlating/avføring
– Aktivitet



• Hjemreise

– Forventet hjemreise dagen etter operasjon
– Sykemelding
– Resepter
– Dusj
– Sting
– Betennelse
– Fysioterapi
– Kontroll



TAKK FOR OSS


