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Sammanfattning 
Bakgrund: Under senare år har det satsats på att effektivisera den elektiva vården 

(Fast-track”). Vårdtiden efter en total knäprotesoperation (TKA) är i dag bara några 

enstaka dagar. Studier har visat att det finns en oro hos patienter att bli utskrivna för 

tidigt. Det finns också studier som visar att operationssjuksköterskan genom 

perioperativ omvårdnad kan lägga grunden för en effektiv rehabilitering hos patienten 

efter ett kirurgiskt ingrepp. Denna studie fokuserar på patienters upplevelse av en TKA-

operation och hela vårdförloppet med utgångspunkt i den korta vårdtiden. 

  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva patientens upplevelse av att genomgå en TKA 

operation och den korta vårdtiden. 

 

Metod: En intervjustudie genomfördes med tio patienter som genomgått en TKA-

operation utifrån ett strategiskt urval. Patienternas smärta skattades enligt VAS skalan. 

Intervjuerna spelades in, skrevs ut ordagrant och analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Resultat: Sex underkategorier som i sin tur skapade tre kategorier framkom; 

information, bemötande och symtomlindring. Samtliga patienter var väldigt nöjda med 

upplevelsen av hela vårdprocessen.  Bemötandet och information från vårdpersonalen 

var en del av det som gjorde patienterna nöjda. VAS-skattning visade på hög smärta hos 

patienterna. 

 

Slutsats: Patienternas upplevelse av att genomgå en TKA-operation och den korta 

vårdtiden sågs som positiv. Trots det positiva resultatet förespråkas mer forskning 

utifrån ett större antal patienter för att få ett mer generaliserbart resultat av patienternas 

upplevelser av TKA och den korta vårdtiden. Operationssjuksköterskans delaktighet i 

den perioperativa vården kan med fördel tas upp i diskussion på rådande sjukhus. 

 

 

Nyckelord 
”Fast Track”, TKA, Upplevelse, Operationssjuksköterskan, Information 
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Abstrakt 
Background: During the past years, there have been investments to make the elective 

healthcare more effective (Fast-track). The hospital stay after a knee replacement (TKA) 

is today just a few days. Studies indicate that there is a concern among patients to be 

discharged too early. There are also studies that shows that the theatre nurse through 

perioperative care can lay the foundation for an effective rehabilitation of the patient 

after surgery. This study focuses on the patients experience of a TKA surgery and 

throughout the care process based on the short hospital stay. 

 

Purpose: The purpose with this study was to describe the patient`s experience of 

undergoing a TKA surgery and the short hospitalization. 

 

Method: An interview study was made with ten patients who have undergone a TKA-

operation from a strategic selection. The patient`s pain was evaluated with VAS scale. 

The interviews were recorded, transcribed verbatim and analysed using qualitative 

content analysis. 

 

Outcome: Six subcategories which in turn created three categories emerged; 

information, treatment and symptom relief. All the patients were very satisfied with 

the experience of the care process. The treatment and information given from the 

medical staff was part of what made the patient satisfied.  VAS estimation showed that 

patients scored high pain.  

 

Conclusion: The patient´s experience of undergoing a TKA surgery and the short 

hospitalization was seen as positive. Despite the positive result further research from a 

larger number of patients to get a more generalizable result of the patient´s experiences 

from TKA and the short hospitalization is advocated. Theatre nurses´ participation in 

the perioperative healthcare can advantageously be discussed at the current hospital. 
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1 Inledning 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen reflekterade vi över att 

operationssjuksköterskan inte hade någon direkt medverkan i den perioperativa 

omvårdnaden. Patientkontakten var överlag väldigt liten och det var inte alltid att 

patienten var vaken när operationssjuksköterskan kom in på operationssalen.  

 

Vi har i vår studie valt att rikta in oss på patienter som genomgått en total 

knäprotesoperation (TKA) då det är en stor operation med en kort vårdtid. Enligt 

Larsen, Sørensen, Hansen, Thomsen och Sälle (2008) har vårdtiden för de patienter som 

genomgått elektiv kirurgi varit föremål för en effektivisering de senaste åren. På det 

sjukhus där vår studie genomfördes kommer sedan ett drygt år tillbaka de patienter som 

ska opereras med TKA direkt från hemmet till operation och skrivs ut dagen efter. Som 

operationssjuksköterskor träffar vi sällan patienterna pre- och postoperativt vilket leder 

till att vi har en bristande insikt i hur patienten upplever den perioperativa omvården. 

Det stödjs av von Post, Frid, Kelvered och Madsen (2005) som i sin studie menar att 

operationssjuksköterskor i dag inte har så stor delaktighet i den perioperativa vården, 

vilket kan ses som en brist. Silva, Martins och Jardim (2016) visar att en postoperativ 

uppföljning av den operationssjuksköterska som deltagit i den perioperativa 

omvårdnaden har en positiv inverkan på patientens återhämtning.  

 

Något som väckte vårt intresse för ämnet var att studier och litteratur visar att den 

perioperativa omvårdnaden på olika sätt stärker patientens hälsa och välbefinnande och 

att operationssjuksköterskan genom att delta i den kan hjälpa till att lägga grunden för 

en effektiv rehabilitering av patienten efter ett kirurgiskt ingrepp (Dåvøy, Hege, Eide & 

Hansen, 2013). 

 

2 Bakgrund  

Historiken bakom knäprotesen är att den svenska läkaren Börje Walldius (1913–1998) 

vid Karolinska sjukhuset var den förste i världen att konstruera en ledprotes för knä, den 

så kallade Wallidus protesen (1960). Utformningen av protesen påminner om ett sorts 

gångjärn i plast med en stålstav som rörelseaxel och den förankrades med plaststammar 

upp i lårbenet och ned i underbenet utan bencement. De patienter som erhöll denna typ 

av protes blev hjälpta för en tid och Sverige hamnade på den ortopediska världskartan 

(ibid). Andra läkare tog efter tekniken, men det skulle dröja innan ett fungerande 

koncept kunde lanseras (Svenska Knäprotesregistret, 2016). Den moderna helprotesen 

för knäleder introducerades i Sverige i början av 70-talet och den har liksom ledprotesen 

i höftleden blivit ett av de mest efterfrågade elektiva ingrepp som den moderna kirurgin 

kan erbjuda. Antalet utförda knäprotesoperationer i landet har successivt ökat under 

många år men verkar sedan början av 2010-talet ha planat ut till ca 13 000 operationer 

per år (ibid.). Som jämförelse av hur utvecklingen i Sverige ser ut mot världen i övrigt 

visar t.ex. en australiensisk studie att operationer med TKA under det senaste decenniet 

ökat med 150% i Australien och att den ökningen kommer att fortsätta  
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(Chan, blyth, Nairn & Fransen, 2013). Sverige lanserade nationella register, först för 

knäproteser 1975 och några år senare 1979 för höftproteser och hamnade återigen på 

den ortopediska världskartan. Från början användes enkla utfallsmått som till exempel 

visade om det fanns behov av omoperation, statistik avseende olika protestypers 

tillförlitlighet framkom.  Vi vet nu med säkerhet att behovet av omoperation är under 

5% inom 10 år. Komplikationer som infektion, proteslossning och instabilitet är de 

vanligaste orsakerna till att det finns ett behov av omoperationer. (Svenska 

Knäprotesregistret, 2016). 

2.1 Knäproteskirurgi 

Den vanligaste anledningen till TKA är artros (Svenska knäprotesregistret, 2016) som 

är en vanlig sjukdom med ökande frekvens från 45 år och uppåt, men det är bara en 

minoritet av de drabbade som behöver genomgå en operativ åtgärd. I första hand 

behandlas tillståndet med information, lämplig träning, anpassning av aktiviteter samt 

smärtmedicinering vid behov. Det beräknas att cirka 150 000 människor i Sverige 

årligen söker sjukvården för artros i höft eller knäled (Internetmedicin, 2016) vilket kan 

jämföras med cirka 25 000 som opereras med insättning av ledprotes (Svenska 

Höftprotesregistret 2016; Svenska Knäprotesregistret, 2016). Operationen kan utföras 

med eller utan blodtomt fält. Blodtomt fält har fördelen att det förbättrar sikten för 

operatören i operationsfältet, men kan ha nackdelen att öka den tidiga postoperativa 

smärtan (Ejaz, et al., 2014). En tidigare studie visar att en operation utan blodtomt fält 

kan ge fördelar när det gäller postoperativ smärta och mobilisering (Ejaz et al., 2014). 

Under 2014 och 2015 lät Svenska knäprotesregistret (2016) kliniker frivilligt ansluta sig 

till ett projekt där de ett år postoperativt efter TKA skickar ut standardiserade 

frågeformulär som mätte patientens nöjdhetsgrad med sin knäprotes. Formuläret mätte 

patientrapporterade resultat med hjälp av en Visual Analogue Scale (VAS). Det är tolv 

kliniker som hittills har anslutit sig. Av de 73% (2 116 patienter) som svarade var 85 % 

mycket nöjda eller nöjda. Resten var moderat nöjda, missnöjda, eller mycket missnöjda 

(några få procent). Svårigheter med att få en rättvis bild med de här enkäterna anges och 

det misstänks även att andelen missnöjda kan vara högre i den grupp som inte svarar 

(ibid.). 

I ett antal studier har bland annat det kvantitativa utvärderingsinstrumentet PROMs 

(patientrapporterade utfallsmått) använts för att mäta det funktionella och subjektiva 

resultatet efter en TKA. PROMs ställer frågor om patients hälsotillstånd där svaren 

kommer direkt från patienten utan tolkningen av någon annan. Resultaten har oftast 

varit något sämre än det som redovisats ovan från knäprotesregistret (Baker, van der 

Meulen, Lewsey, & Gregg, 2007; Bourne, Chesworth, Davis, Mahomed & Charron, 

2009; Drexler, Dwyer, Chakravertty,Farno & Backstein, 2013; Noble, Conditt, Cook, & 

Mathis, 2006). Det finns en viss osäkerhet i mätinstrumentets effektivitet då det från 

början var tänkt att användas för att jämföra effektiviteten av behandlingsformer snarare 

än som verktyg för diagnos eller indikator för framgång vid insatserna (Hossain, Konan, 

Patel, Rodriguez-Merchan, & Haddad, 2015). I en kvalitativ studie har man med 

intervjumetod kunnat få fram ett relativt missnöje även hos patienter som med 
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vedertagna PROMs klassificerats som mycket nöjda eller nöjda (Woolhead, Donovan, 

& Dieppe, 2005) 

 

2.2 Smärta  

Människor är olika smärtkänsliga och den smärtstillande effekten av läkemedel kan 

variera från person till person. Den kan även upplevas olika beroende på situation och 

sinnesstämning (Westerling, 2016). Det har under senare år ägnats ett intresse åt att 

studera den grupp av patienter som inte rapporterat sig nöjda efter att ha genomgått en 

TKA operation, men som ändå inte har något påvisbart tekniskt problem med protesen 

som kan åtgärdas. Studierna pekar på att smärtrelaterade psykologiska faktorer är en 

avgörande faktor för resultatet av operationen (Jansen, Lundblad, Rolfsson, Brisby, & 

Rydevik, 2014; Pinto, McIntyre, Ferrero, Almeida & Araújo-Soares, 2013; Sullivan et 

al., 2009; Wylde, Dieppe, Hewlett & Learmonth, 2007). Jansen et al. (2014) visar att 

personer med nedsatt psykisk hälsa, såsom depression, ångest och oro, löper en större 

risk att utveckla kvarstående smärta efter TKA operation. Det finns även stöd för att en 

upplevelse av oro i det tidiga postoperativa skedet kan vara av betydelse (Pinto et al., 

2013).  

För att uppnå ett optimalt resultat efter en utförd operation är aktiv träning nödvändig 

och det är därför viktigt att patienten är optimalt smärtlindrad. Trots det är det många 

som inte kan träna fullt ut på grund av att de har en otillräcklig smärtlindring (Larsson, 

Nilsson, Jansson & Dalén, 2003). För att utvärdera den postoperativa smärtan finns 

olika mätinstrument att tillgå (Westerling, 2016) och ett av dem är VAS. VAS skattar 

den enskilda patientens upplevda smärta utifrån en 10 cm lång linje med ingen smärta 

och värsta tänkbara smärta i varje ände. Mätinstrumentet är troligen ett av det mest 

använda och kan enkelt användas både i rörelse och vila (ibid).  

2.3 Information 

Suhonen och Leino-Kilpi (2006) menar på att det i studier framkommit att patienterna 

ofta har ett behov av att få mer information och att få möjlighet till att ställa fler frågor 

kring det kirurgiska ingreppet. Ofta känner patienterna en oro över medicinering, 

behandling och dess risker och konsekvenser. Det är därför viktigt att sjuksköterskan 

ger en tillfredställande preoperativ information som minskar patientens oro samt kan 

bidra till en ökad trygghetskänsla (ibid). Rhodes, Miles och Paerson (2006) visar att 

informationen som ges vid inskrivningstillfället har en stor betydelse för det 

perioperativa resultatet. Specifik och relevant information om operationen, utskrivning 

och hemgång var viktig. Det inkluderar information om smärtlindring, komplikationer 

och eftervård. Patienterna skulle även få ett telefonnummer som kunde användas vid 

frågor eller besvär (ibid). För att kunna hantera sin sjukdomssituation och känna 

trygghet efter utskrivning är det viktigt att patienten får information genom hela det 

perioperativa förloppet (Rhodes et al, 2006; Suhonen & Leino-Kilpi, 2006). 
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2.4 Vårdtid 

Under senare år har det målmedvetet satsats på att minska antalet dagar som patienten 

vårdas på sjukhus. För inte så många år sedan stannade patienterna ofta en vecka eller 

mer på sjukhuset. Vårdtiderna har successivt reducerats till några enstaka dagar. 

Internationellt talar man om ”fast-track ”- program som med hjälp av information, 

modifierade smärtlindrings insatser och snabb mobilisering skall reducera Length of 

stay (LOS). I dessa program strävar man efter en reducering av LOS (antalet vårdagar) 

och siktar ofta på en utskrivning den 3:e postoperativa dagen Discharge on 

postoperative day 3 (POD 3) (Husted, Holm, & Jacobsen, 2008; Jones et al., 2010; 

Larsen et al., 2008; Raphael, Jaeger, & van Vlymen, 2011).  

På ortopedikliniken där föreliggande studie utförts har patienterna som ska genomgå en 

TKA operation sedan en längre tid kommit direkt från hemmet till 

operationsavdelningen, den första patienten kommer klockan 06.30. Sedan nyligen 

förväntas att nästan alla patienterna ska skrivas ut till sitt boende dagen efter operation, 

och att de således bara tillbringar en natt på sjukhuset.  

Det finns en oro bland patienter som genomgått ett kirurgiskt ingrepp över att bli 

utskrivna innan de känner sig tillräckligt återställda. De upplever att de inte har någon 

kontroll över sin situation och att de inte är redo att klara sig själva (Henderson, Caplan 

& Daniel, 2004). 

2.5 Omvårdnad 

God omvårdnad får patienterna att känna sig trygga och de kan därmed diskutera sin oro 

och sina bekymmer med personalen (Attree, 2001; Mako, Svanäng & Bjerså, 2016). 

Patienterna och deras närstående ser god omvårdnad som individanpassad och 

patientfokuserad. När personalen inte bara var fysiskt närvarande i omvårdnaden utan 

även mentalt, utvecklades patientens självförtroende och självkänsla.  Den personal som 

såg patienterna som individer och som utförde en personcentrerad vård ansågs utföra en 

god omvårdnad. Patienter uppskattade den personal som visade respekt för deras 

privatliv och som bevarade deras värdighet. Det sågs även som positivt att inkluderas 

och involveras i beslut som gällde deras vård och behandling (Attree, 2001; Berg & 

Danielsson, 2007; Mako et al., 2016).  

2.6 Operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnad 

I operationssjuksköterskans kompetensbeskrivning (2011) framgår det att 

operationssjuksköterskan har ansvar för den perioperativa omvårdnaden. Med det menas 

omvårdnadsprocessen i samband med operation. Det kräver att 

operationssjuksköterskan har kunskap, erfarenhet och arbetar utifrån evidens. Den 

perioperativa omvårdnaden ska utgå från patientens upplevelse och erfarenheter och 

vara personcentrerad och därmed skapa en trygg och säker relation med kontinuitet 

mellan patient, närstående och sjuksköterska (Dåvøy et al .2013). Vidare lyfter 

kompetensbeskrivningen (2011) vikten av operationssjuksköterskans ansvar i 

förbättringsarbetet och i att implementera ny forskning.  
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Genom det preoperativa samtalet framkommer det i flera studier att information fick 

patienterna att känna trygghet och minskad oro och att de blev mer förberedda för den 

postoperativa fasen med hemgång (Chan, Kan, Lee, Chan & Lam, 2011). När samma 

operationssjuksköterska stod för det intra operativa samtalet upplevde patienten att den 

sågs som en människa och inte ett objekt på operationsbordet (Lindwall, von Post & 

Bergbom 2003). Rudolfsson, Ringsberg & von Post (2003) menar att det i 

operationssjuksköterskans postoperativa omvårdnad ingår att inom de närmaste dagarna 

efter operation ha ett samtal med patienten. Under samtalet ska då patienten själv få 

möjlighet att beskriva sina känslor efter operationen och hur de anser att den 

perioperativa planen fungerat. Därefter kan en utvärdering av hela den perioperativa 

processen göras. Operationssjuksköterskan får då även en möjlighet att utvärdera sitt 

arbete och patienten får en möjlighet att ge synpunkter på den utförda vården. Silva et 

al. (2016) visar att en postoperativ uppföljning av operationssjuksköterskan kan ha en 

positiv inverka på patientens tillfrisknande. Genom att ha deltagit under det kirurgiska 

ingreppet har operationssjuksköterskan en unik position när det gäller förståelse för 

patientens smärta. Under det postoperativa besöket kan smärtlindringen då utvärderas. 

Det kan bidra till ökad kunskap och kvalitetsutveckling (ibid).  

 

3 Teoretisk referensram 

3.1 Personcentrerad vård 

Resultatet av vår uppsats kommer att speglas mot den personcentrerade vården i 

resultatdiskussionen.   

Svenska sjuksköterskeföreningen (2016) belyser vikten av att vården ska vara 

personcentrerad och utgå från varje persons upplevelse av ohälsa och sjukdom för att 

kunna främja hälsa. Människors identitet skapas till viss del i mötet med andra. I vården 

är det därför viktigt att inte se människan utifrån en sjukdom eller ett symtom utan att 

stödja människans känsla av att vara en person. Vården får inte bli centrerad kring 

sjukdom eller diagnos utan det är personen som ska vara i centrum. För att 

sjuksköterskor ska kunna utföra en personcentrerad vård krävs det ett intresse och en 

vilja till att lyssna och förstå en persons egen berättelse och vårdbehov (ibid). 

Trots ökade kunskaper inom medicin och vård är det många patienter och närstående 

som är missnöjda med den vård som erbjuds (Ekman & Norberg, 2013). De känner att 

det oftast är det medicinska behovet som står i centrum. Främst riktar sig missnöjet mot 

bemötandet och att inte bli hörd eller tagen på allvar. Utifrån det missnöjet har vården 

försökt att utgå mer från personen för att uppnå en vård som är personcentrerad. Den 

personcentrerade vården ska göra patienten och närstående mer delaktiga i 

beslutsfattande och planering av den egna hälsoplanen. Vården ska utföras med respekt 

och utgå från den egna förmågan istället för att utgå från patientens medicinska behov. 

Fokuset ska ligga på patienten som individ och bevara hans eller hennes autonomi och 

välbefinnande (ibid).  
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Alla personer har sin egen identitet, det hänger samman med hur andra känner oss 

(Ekman & Norberg, 2013). Identiteten förändras med sjukdom och personen kan 

behöva anpassa sig till en ny situation. Sjukvårdspersonalen måste här lyssna till 

patientens berättelse för att kunna uppnå förståelse och ge stöd i den nya situationen 

(ibid.). Önskvärt är att operationssjuksköterskan kan följa patienten genom den 

perioperativa omvårdnaden för att etablera en god patientkontakt.  

 

4 Problemformulering 

Antalet patienter som opererats med TKA har under det senaste decenniet ökat kraftigt 

och kommer antagligen att fortsätta öka i framtiden (Chan, Blyth, Nairn & Fransen, 

2013). Samtidigt som knäprotesoperationerna ökat har vårdtiderna drastiskt minskat. På 

sjukhuset där föreliggande studie utförts har vårdtiden under den här perioden minskat 

från sju dagar till ett dygn för majoriteten av patienterna. I dag förutsätts det att 

patienterna redan efter ett dygn är tillräckligt smärtlindrade och mobiliserade för att 

kunna skrivas ut från sjukhuset. 

Studier har visat att ett preoperativt samtal med den perioperativa sjuksköterskan 

positivt kan påverka smärta, oro och patientens känsla av utsatthet (Chan et al. 2011). 

Vilket skulle kunna underlätta vid den tidiga utskrivningen. Enligt 

operationssjuksköterskans kompetensbeskrivning (2011) ingår det att 

operationssjuksköterskan ansvarar för att patienterna är välinformerade. Tidigare studier 

lyfter också att operationssjuksköterskans delaktighet påverkar patientens upplevelser 

genom hela det perioperativa förloppet, alltså att hon/han kan ha en betydelsefull roll i 

förloppet. Denna dialog mellan patient och operationssjuksköterska sker i nuläget inte 

på det sjukhus där studien genomförts. Utifrån detta fokuserar denna studie på 

patientens upplevelser vid TKA operation och den korta vårdtiden. 

 

5 Syfte  

Syftet med studien var att beskriva patientens upplevelse av att genomgå en TKA 

operation och den korta vårdtiden som är i dag. 

 

6 Metod 

6.1 Metodologiskt tillvägagångssätt 

Metoden är en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor där författarna 

utgick från en induktiv ansats då det är patienternas individuella upplevelser som 

efterfrågas (Kristensson, 2016; Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). Det 

styrks av Lundman och Granheim (2012) som beskriver att målsättningen med den 

kvalitativa metodiken är att kunna nå en djupare förståelse för människors individuella 

upplevelser och erfarenheter. Då studiens syfte var att beskriva patienternas upplevelser 

ansågs metoden vara lämplig. Patientens smärta skattades enligt VAS skalan vilket även 

gav en  kvantitativ metodanalys som redovisas i ett diagram. Den kvantitativa 
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analysmetoden används för att kvantifiera/mäta en företeelse (Lundman & Granheim, 

2012). 

6.2 Urval  

Avdelningschef och verksamhetschefen på aktuell klinik fick muntligt detaljerad 

information gällande studien och syftet av en av författarna. Verksamhetschefen fick 

även ett informationsbrev som skrivits gemensamt av båda författarna (bilaga C). 

Godkännandet gavs muntligt av avdelningschefen och muntligt och skriftligt av 

verksamhetschefen. Efter samtal med avdelningschef och operationskoordinator fick 

författarna namnen på de patienter som skulle genomgå en TKA operation under den 

tidsperiod som studien skulle utföras. Patienterna kom från en väntelista på en 

ortopediklinik i södra Sverige och skulle genomgå en TKA operation dagen innan 

intervjun. Författarna tillämpade ett strategiskt urval för att finna deltagare som kunde 

beskriva det valda området och på så sätt svara på syftet. Kristensson (2016) belyser att 

ett strategiskt urval kan användas för att beskriva ett valt fenomen som därmed kan ge 

svar på syfte och frågeställningar. Inklusionskriterierna var att patienterna skulle 

genomgå en TKA på grund av knäartros, hade en ålder mellan 55–75 år då det var den 

vanligaste åldersgruppen och att de inte hade några reumatiska sjukdomar. De flesta 

patienter blev uppringda av forskarna innan operation. I några enstaka fall blev 

patienterna tillfrågade på operationsdagen då planerade patienter blivit strukna av olika 

anledningar och de nya patienterna därför blivit inringda med kort varsel. Författarna 

informerade om studien och dess tillvägagångssätt och de tillfrågades om de var villiga 

att delta i intervjustudien. De tillfrågades av en av författarna som arbetar som 

sjuksköterska på ortopedimottagningen men som inte arbetade med någon form av 

omvårdnad av de här patienterna. Alla tio patienter som kontaktades tackade ja. Av de 

som tillfrågades ingick fem män och fem kvinnor. Ett muntligt och skriftligt 

medgivande gavs innan intervjun startade och patienten fick också möjlighet att ställa 

frågor.  

6.3 Datainsamlingsmetod  

Intervjuerna utgick från en intervjumall (bilaga A) med öppna frågor där även 

följdfrågor ställdes. Intervjumallen användes för att ge stöd och struktur åt forskarna 

(Kristensson, 2016). Frågorna var utformade för att få svar på studiens syfte. Frågor 

såsom hur de upplevde att komma till sjukhuset på operationsdagen, upplevelsen på 

operationssalen och om hur det kändes att åka hem redan dagen efter ställdes. 

Mätinstrumentet VAS användes för att skatta patientens smärtupplevelse. Patienten fick 

skatta sin smärta utifrån två tillfällen. Intervjun skedde i ett avskilt och ostört rum på 

ortopedavdelningen där patienten var inneliggande. Författarna beskrev hur materialet 

skulle förvaras och att all persondata skulle avidentifieras. Intervjun startade med öppna 

frågor där patienten fick prata fritt. Följdfrågor ställdes därefter för att få ett mer 

innehållsrikt material. När patienten började komma in på områden utanför studiens 

syfte styrdes de tillbaka till ämnet av författarna. Intervjuerna varade mellan 6 och 22 

minuter. Författarna utförde och transkriberade texterna var för sig. De första tre färdig 
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transkriberade intervjuerna skickades till handledaren för bedömning av kvalitet och 

återkoppling. 

6.4 Analysmetod  

Texten analyserades utefter Graneheim och Lundmans (2004) modell av kvalitativ 

innehållsanalys. Analysen styrdes utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Intervjuerna spelades in digitalt och transkriberades ordagrant enskilt av författarna. 

Därefter läste författarna igenom texterna ett flertal gånger, både individuellt och 

tillsammans för att få en helhetsbild av intervjumaterialet. De meningsbärande enheter 

som framkom och som ansågs relevanta till syftet markerades och plockades ut. 

Meningsenheterna kondenserades sedan för att korta ner texten utan att förlora något av 

det centrala innehållet och kodades sedan tillsammans av författarna. Ett fåtal koder 

tillhörde ingen uppenbar underkategori och författarna fick då gå tillbaka till 

intervjutexten för att sätta in meningsenheten i sitt sammanhang. Utifrån det fick 

författarna koden att passa in i en lämplig underkategori. Efter diskussion mellan 

författarna bildades kategorier som överensstämde med studiens syfte. Koderna blev till 

sex underkategorier och tre kategorier. Exempel på hur de framkom redovisas i tabell 1.  
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Tabell 1 Exempel på analys 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori kategori 

Läkaren beskrev 

helaprocessen… 

utmärkt att komma 

samma dag, skönt att 

åka hem när man är i 

så bra skick 

Informant 10 

Kände till 

processen… 

utmärkt att 

komma samma 

dag och åka 

hem dagen 

efter 

Informerad om 

processen  

 

 

 

 

Positiv inför kort 

vårdtid 

 

 

 

 

 

Information 

 

Man var ju förberedd, 

man hade gjort 

förberedelser genom 

information…man 

visste precis hur det 

var upplagt 

Informant 3 

Man var ju 

förberedd… 

man visste hur 

det var upplagt 

Väl förberedd Väl förberedd på 

vårdprocessen  

Dom tog hand om 

mig på ett väldigt fint 

sätt så att jag inte 

skulle skärra upp mig 

för man är ju väldigt 

uppskärrad 

Informant 6 

Dom tog väl 

hand om mig 

så att jag inte 

skulle skärra 

upp mig 

Väl 

omhändertagen 

Omhändertagande  

 

 

 

 

 

Bemötande 

De kom och hämtade 

in på operation och 

där var trevligt, vi 

hade jättekul 

Informant 2 

Det var trevligt 

på operation, 

vi hade jättekul 

Trevlig 

upplevelse 

Positiva effekter 

genom interaktion 

med vårdpersonal 

Jag hade så ont att jag 

bara sov kortare 

perioder, man kan 

säga att jag tog en sån 

tablett i timmen så jag 

kunde hålla smärtan i 

schack 

Informant 2 

Behövde en 

tablett i 

timmen för att 

hålla smärtan i 

schakt 

Behov av 

regelbunden 

smärtlindring 

Smärta    

 

 

 

 

Symtomlindring 

Jag mådde illa rätt så 

länge…jag fick 

smärtstillande och en 

mot illamående för 

smärtstillande kan ge 

illamående 

Informant 8 

Mådde illa 

länge… 

smärtstillande 

kan ge 

illamående 

 

Illamående av 

smärtstillande 

 

Läkemedelspåverkan  
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6.5 Forskningsetiska överväganden  

Samhället har ett krav på sig att bedriva forskning, det kallas forskningskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Forskning ska bedrivas på ett sådant sätt att individen inte 

utsätts för skada eller kränkning och därmed följa individskyddskravet. 

Forskningsetiska överväganden har sin utgångspunkt i individskyddskravet som delas in 

i fyra huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. I Helsingforsdeklarationen (2013) står det bland annat att medicinsk 

forskning måste respektera människan och att dennes rättigheter måste gå före syftet 

med forskningen.  

I vår studie var medverkan frivillig. Medgivande från verksamhetschef på berörd 

ortopediklinik fanns. Patienterna fick fullständig information om vilka forskarna var och 

var de kommer ifrån, och vad som var syftet med studien. De informerades även om att 

de kunde avbryta sin medverkan när som helst. Informationen gavs först muntligt och 

sedan skriftligt. I intervjuerna dokumenterades informanterna bara med könstillhörighet 

och ålder. Ingen övrig persondata dokumenterades vare sig i intervjun eller i 

forskningsprocessen. Materialet förvarades på ett sådant vis att ingen obehörig hade 

åtkomst till det. Endast författarna, handledaren och examinatorn hade tillgång till 

inspelningarna och utskrifterna. Allt bandat material raderades när studien var färdig. 

Trots att studien inte betecknades som upprörande eller med risk att göra så att 

patienterna på något sätt inte skulle må bra av de frågor som ställdes var ändå forskarna 

hela tiden lyhörda och känsliga för hur patienterna reagerade på intervjufrågorna.    

En etisk egengranskning gjordes och ansökan om etisk rådgivning skickas till 

Etikkommitté Sydost. Etikkommittén har tagit del av den planerade studien och kommit 

med ett rådgivande yttrande. Författarna har tagit del av rådgivningen och haft det i 

åtanke under arbetets gång. Inga kompletteringar krävdes.  

7 Resultat 

Resultatet bygger på en kvalitativ intervjustudie och en kvantitativ VAS mätning. 

Författarna väljer att redovisa de kvalitativa resultaten för sig och en kort 

resultatredovisning av VAS i form av en tabell som redovisas i slutet av resultatet. 

Analysen av intervjuerna resulterade i tre kategorier och sex underkategorier som 

presenteras i tabell 2. VAS mätningen redovisas i tabell 3. 
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Tabell 2 Sammanställning av kategorier och underkategorier 

Underkategori Kategori 

Positiv inför kort vårdtid Information 

Väl förberedd på vårdprocessen 

Omhändertagande Bemötande 

Positiva effekter genom interaktion med vårdpersonal 

Smärta Symtomlindring 

Läkemedelspåverkan 

 

7.1 Information 

Första kategorin beskriver hur patienter upplevde den perioperativa processen och 

känslan inför den korta vårdtiden som är för en TKA operation. Kategorin visade på hur 

positivt inställda patienterna var tack vare informationen som givits inför och under hela 

vårdförloppet. 

 

7.1.1 Positiv inför kort vårdtid 

Utav de patienter som intervjuades var alla nöjda med att komma till sjukhuset på 

operationsdagen. De hade under inskrivningen på ortopedimottagningen fått 

information om den korta vårdtiden som gjorde att de var inställda på det och kunde på 

så sätt planera sin postoperativa vård. “Bra information från början, man behöver inte 

fråga någonting egentligen” (informant 4). Ett fåtal patienter upplevde den 

informationen som stressande och undrade hur det skulle gå medan de flesta redan från 

början uttryckte att de tyckte det var bra. Från tiden mellan inskrivning och 

operationsdagen, som brukar vara mellan sex och åtta veckor, fick de patienter som känt 

osäkerhet tid på sig att förbereda sig och blev under den här tiden positivt inställda till 

den korta vårdtiden. Några som kände stress inför en sån stor operation tyckte att det var 

bättre att sova hemma än att behöva bli inlagd på en avdelning kvällen innan. Ett fåtal 

var oroliga över att det skulle bli stressigt men upplevde ändå, när det var över, att det 

hade fungerat bra.  

”…man är ju väldigt uppskärrad naturligtvis och sover väl inte sådär 

väldigt bra, så nej jag tycker det är jättebra…att bli inlagd kvällen innan 

tror jag är ännu värre för tankarna far ju runt i huvudet på dig, du har ju 
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bara ett för ögonen, nu kunde jag ju ligga och sova någorlunda hemma i 

alla fall innan vi körde hit, så jag tror det är bättre” (informant 6) 

De flesta patienter upplevde det positivt att åka hem redan dagen efter operation. Några 

patienter som var ensamstående hade innan operationen känt sig lite oroade över hur de 

skulle klara sig själva hemma efter operationen och hade förberett sig genom att bland 

annat kontakta biståndshandläggare för information om hemtjänsthjälp, pratat med 

närstående och vänner för att få hjälp under den första tiden och handlat och lagat mat i 

förväg. Några patienter uttryckte efter operationen en viss oro över att inte vara redo att 

klara sig själv hemma då de inte kommit så långt i rehabiliteringen som förväntats. 

”Själv känner jag nog mer att jag hade velat stanna till i morgon när jag inte har 

kommit längre. Hela dagen gick ju åt igår när jag inte kunde röra mig, jag var ju 

alldeles utslagen” (informant 5). Smärtupplevelsen ansågs däremot inte vara ett hinder 

för att åka hem utan det var osäkerheten över att inte vara tillräckligt mobiliserad som 

skapade oro. Rädsla för infektion uttrycktes som en anledning till att de uppskattade den 

korta vårdtiden. Andra kände bara att det skulle bli skönt att komma hem.  

”Först tänkte jag hur är man efteråt, men sen tänkte jag att det är väldigt 

bra att komma hem till sin egen skit…nu tycker jag det känns bra faktiskt, 

har fått bra information och allt de sagt har stämt” (informant 7) 

Mycket av den tidigt givna informationen handlade om vikten av att inte bli 

sängliggande utan att följa sjuksköterskans, sjukgymnastens och arbetsterapeutens råd 

om träning och mobilisering. Patienterna var därför inställda på och ville åka hem för att 

komma igång med träningen. Symtom som yrsel och illamående gjorde att några av 

patienterna blev kvar ytterligare ett dygn.  

 

7.1.2 Väl förberedd på vårdprocessen 

Alla patienter upplevde att de var väldigt välinformerade vilket ansågs som mycket 

positivt och de kände att de var väl förberedda inför operationen. Informationen kom 

från läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Arbetsterapeut och 

sjukgymnast gav informationen i grupp där ett flertal patienter deltog. Informationen 

var given både muntligt och skriftligt, vid frågor eller funderingar fanns det även 

möjlighet att kontakta ortopedimottagningen. Informanterna hade förberett sig på olika 

sätt lite beroende på deras behov av att ha kontroll. ”…man var ju förberedd, man hade 

ju gjort förberedelser också genom det här med rehab, information och detta så man 

visste ju precis hur det skulle vara upplagt” (informant 3) 

Någon såg protesoperation på Youtube och önskade även att partnern skulle titta för att 

få en förståelse för efterförloppet av operationen. En annan hade sett ett TV program där 

de visade precis hur sådana operationer gick till. De flesta ansåg ändå att den 

information de fått via kliniken var fullt tillräcklig och täckte deras behov.  

Patienterna påtalade även att de kände stor trygghet på operationssalen då de även där 

fick god information. De flesta patienter upplevde att de fått information om att det 

skulle låta mycket från verktygen och valde därför att få hörlurar med musik. Trots 

musiken upplevde de flesta att de hört borrar, sågar och tänger. Upplevelserna beskrevs 
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som allt från obehagliga till intressanta men de tyckte ändå att musiken hade en 

lugnande effekt. 

7.2 Bemötande 

Den andra kategorin beskriver effekterna som bemötandet från vårdpersonalen hade på 

patienterna. Den visade på hur viktigt ett bra bemötande var för att kunna skapa 

trygghet i ett läge där många kände en oro och stress inför operationen. 

7.2.1 Omhändertagande  

Det fanns ett starkt inslag av att patienterna upplevde omhändertagandet genom hela 

vårdkedjan som mycket positivt. “Jag var väldigt nöjd. jag tycker många klagar på 

vården, jag tycker det är synd” (informant 8). Alla patienter upplevde att de vid 

ankomst till operation ganska snabbt blev omhändertagna och fick hjälp med 

förberedelserna inför operationen. Någon uttryckte sig lite vilsen i ”pannkakan” vid 

ankomsten, men att det snabbt kom en sköterska där som förklarade och tog hand om 

honom. Samtliga upplevde ett lugn, att det inte fanns någon stress under 

förberedelserna. De beskrev att alla hade varit vänliga och hjälpsamma vilket skapade 

en trygghet. Personalen beskrevs vidare som omtänksamma och väldigt trevliga 

människor som tog väl hand om en ”Mycket bra bemött, fantastiskt bemötande tycker 

jag, jag gillar sådant bemötande och iakttar sånt här med glädje” (informant 3). 

Det skapade en avslappnande miljö och det fanns ingenting att klaga på.  

På frågan om patienten trodde att upplevelsen av situationen skulle varit annorlunda om 

de hade fått träffa samma operationssjuksköterska under den perioperativa vården alltså 

innan, under och efter operation trodde några att de hade varit positivt medan andra inte 

trodde att det hade gjort någon skillnad. ”Ja det hade det varit, det hade det varit för att 

då var det en människa jag lärde känna och hon lärde känna mig” (informant 9). ”Det 

är en väldigt bra tanke absolut, vem spelar det ingen roll men någon i teamet så att 

säga” (informant 10) 

7.2.2 Positiva effekter genom interaktion med vårdpersonal 

På operationssalen vars miljö kan upplevas som skrämmande och stressande upplevde 

samtliga patienter att det var väldigt trevligt. De upplevde att personalen hade ett glatt 

humör, skojade och skämtade väldigt mycket vilket gjorde att de inte alls kände sig 

spända eller oroliga ”Jag hämtades in på operation och där var trevligt, vi hade 

jättekul” (informant 2). Det upplevdes väldigt positivt hos samtliga patienter.     

Samtliga patienter uttryckte sig som väldigt nöjda och hade ingenting att klaga på. 

Några påpekade även att de upplevde det som viktigt att personalen inte använde 

ömkande ord utan istället varit uppmuntrande ”De skojar väldigt mycket det gillar jag, 

alltså det är positiv anda…sänker smärtan…det är ju värre när folk kommer ”oh vad 

ont du har, har du jätteont?”…det funkar inte så här” (informant 4). “Jag tycker nog 

att den här resan har varit väldigt välgörande för mig” (informant 9). 
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7.3 Symtomlindring  

Den tredje kategorin beskriver hur smärtan och hur läkemedel påverkade patienterna 

och hur de upplevde och hanterade det. Det visade på stora skillnader i hur patienterna 

mådde men även likheter i hur de hanterade det och hur positivt inställda och 

införstådda de var i sin situation. 

7.3.1 Smärta 

Patienterna upplevde en varierande form av smärta, men för de flesta kom den inte 

förrän tidigt på kvällen efter operationen. Många hade upplevt att natten varit ganska 

smärtsam och besvärlig. Medans ytterst få upplevde en lättare form av smärta och då 

endast vid träning. Alla patienter hade fått smärtlindring vid regelbundna tider. Några 

uppgav att de behövde ganska mycket extra smärtlindring. En del patienter uttryckte att 

de till och med tagit utav sina egna medhavda mediciner då de upplevt smärtan som 

outhärdlig trots redan höga doser. Några uttryckte att det i vila inte fanns någon smärta 

alls medan andra upplevde smärtan som ganska konstant. Gemensamt för alla var att 

mobiliseringen gav den högsta smärtan. Vissa uttryckte att de haft så starka smärtor i 

flera år innan operation och därför inte upplevde den postoperativa smärtan som 

överraskande eller svår. Samtliga patienter var genom information väl medvetna om, att 

för att hålla smärtan under kontroll skulle de be om smärtlindring i god tid när smärtan 

började ge sig tillkänna. 

“Jag visste om det där med att inte vänta tills det gör så ont som det gör nu va 

utan säg till i god tid så får du utav de här och det fick jag ju så att det höll väl 

det i schack” (informant 2)          

7.3.2 Läkemedelspåverkan 

Ett stort antal patienter uppgav att de mådde väldigt illa vilket de upplevde vara ett stort 

hinder i mobiliseringen. Några kräktes och det gjorde att de kände sig ganska nedsatta 

och inte tillräckligt smärtlindrade ”Man är ju inte jättetuff dagen efter…och naturligtvis 

satte det ner mig med kräkningar och att jag blev yr” (informant 8). Andra patienter 

tyckte det var jobbigt att känna hunger utan att kunna äta och dricka med oro för att 

börja kräkas. Samtliga uttryckte att det antagligen var morfinet som orsakade 

illamåendet, det hade de hört talas om eller även haft tidigare erfarenhet av. Uppgifter 

om delirium där en främmande människa setts sittandes på en stol bredvid sängen, och 

upplevelse av dåsighet framkom också. Andra patienter uppgav inga 

läkemedelsbiverkningar “Jag har inte mått dåligt ett dugg” (informant 9). 

7.4 Smärtskattning enligt VAS-mätning 

I den kvantitativa mätningen tillfrågades patienten att skatta sin smärta vid två tillfällen, 

först efter att bedövningen släppt och sedan vid intervjutillfället. Skattningen gjordes för 

att få en jämförelse av upplevd smärta och hur den upplevda smärtan påverkade 

patientens inställning till att åka hem. Resultatet visade på att patienten inte upplevde 

smärtan som något hinder eller anledning till att stanna kvar på sjukhuset. En av 

patienterna upplevde inte någon form av smärta då effekten av smärtlindringen var 
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fullgod”Nej, de pillar i mig hela tiden så jag fick ju inte en chans att få ont”(informant 

10). Mer än hälften av patienterna skattade sin smärta lika vid hemgång som efter 

operationen. Resterande patienter skattade sin smärta lägre vid hemgång.  

Tabell 3 Smärtskattningstabell där 0 = ingen smärta och 10 = värsta tänkbara smärta 

 

8 Diskussion 

I studiens resultat visade det sig att patienterna var nöjda med den korta vårdtiden. 

Information från olika yrkeskategorier hade förberett patienterna väl inför deras TKA 

operation. Personalens positiva bemötande under hela vårdförloppet gjorde att 

patienterna kände sig trygga och väl omhändertagna. Patienterna upplevde varierande 

form av smärta men att de fick den smärtlindring de efterfrågade. De flesta tyckte att det 

skulle bli skönt att åka hem dagen efter operation. På frågan om patienterna trodde det 

hade varit positivt om operationssjuksköterskan haft en större roll i den perioperativa 

processen svarade några att det hade varit bra.  

8.1 Metoddiskussion  

Författarna valde att använda sig av en kvalitativ intervjustudie efter Granheim och 

Lundmans (2004) modell med semistrukturerade frågor för att fånga patientens 

upplevelse och styra svaren så lite som möjligt. Enligt Kristensson (2016) är fördelen 

med en sådan studie att patientens upplevelser kommer i fokus. Nackdelen är att det tar 

lång tid och att bägge författarna är oerfarna i intervjuteknik. Kvalitativ data är 

detaljerade beskrivningar av händelser eller situationer där människor ger direkta citat 

om sina upplevelser. Vår målsättning var att få en djupare förståelse för hur patienterna 

upplevde hela den perioperativa vården och den kortare vårdtid som är i dag efter en 

TKA operation. Vi ansåg att vi med den kvalitativa metoden fick fram data som skildrar 

patienternas upplevelser på ett fördjupande sätt och som där med blir en styrka i studien. 
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I resultatet redovisningen har flera citat använts vilket enligt Kristensson (2016) och 

Lundman och Granheim (2012) stärker studiens verifierbarhet.  

 

I en av intervjufrågorna ombads patienten att svara på frågor om upplevelsen av sin 

postoperativa smärta. Alla patienterna hade kunskap om VAS skalan och ombads att 

skatta sin smärta utefter den. Smärtan skulle beskrivas vid två olika tillfällen. Första 

tillfället skulle vara när bedövningen släppte efter operation och det andra tillfället när 

intervjun utfördes, strax innan hemgång. Det kan ses som en styrka i studien att en av 

upplevelserna (smärtan) även mättes kvantitativt då den skattade smärtan kunde 

jämföras med hur patienterna beskrev och upplevde smärtan. Det kvantitativa resultatet 

gav ett tydligt resultat som till skillnad från den kvalitativa intervjun inte tillät oss att 

lägga in egna tolkningar. Att använda sig av båda metoderna gav oss en möjlighet att se 

resultatet ur två olika perspektiv och den kvantitativa smärtskattningen gav oss en annan 

synvinkel och en djupare förståelse för patientens upplevelse av smärtan. Det fick oss 

även att fundera kring kopplingen mellan smärta, upplevelse och den positiva 

inställning patienterna hade. Andersson (2008) beskriver den här typen av 

datainsamling som en metodtriangulering. Det innebär att forskarna använder sig av två 

olika metoder för att samla information till en undersökning. Efter insamlingen 

analyseras informationen var för sig för att sedan jämföras med varandra och likheter 

och olikheter kan utrönas. Det ger slutsatserna en stabilare grund än om enbart en typ av 

data använts (ibid).  

Målsättningen var att alla patienter skulle bli kontaktade per telefon i god tid innan 

operation. Istället blev några tillfrågade på operationsdagen då det på grund av att de 

sen tidigare tillfrågade patienterna inte kunnat genomgå den planerade operationen av 

olika anledningar. Att bli tillfrågad samma dag skulle kunna ses som en svaghet då 

patienterna inte hade så lång tid på sig att ta ställning till medverkan. Dock var det inget 

som författarna upplevde under tiden för intervjun. Samtliga tillfrågade patienter 

svarade ja till att delta i studien. Ingen ångrade sig eller valde att avbryta studien.  

 

Författarna använde sig av en intervjuguide med öppna frågor och följdfrågor för att 

lättare kunna följa syftet under intervjuns gång. Det gav mer struktur till intervjuerna 

och gjorde det lättare att styra tillbaka patienterna när de kom ifrån studiens syfte. En 

intervjuguide stärker studiens giltighet (Kristensson, 2016;  Lundman & Granheim, 

2012). I ett etiskt bemötande är det viktigt att patienten själv får bestämma (Gjengedal 

et al., 2013). Innan intervjuerna påbörjades informerades patienterna om syftet med 

studien och att de när helst kunde avbryta intervjun. Alla patienterna tillfrågades om de 

godkände att intervjuerna spelades in i enlighet med Helsingforsdeklarationen (2013) 

etiska principer. De informerades även om att inga persondata dokumenterades, att allt 

materialet hanterades konfidentiellt och att det skulle kasseras efter att studien avslutats. 

Författarna intervjuade tio patienter ur den mest förekommande åldersgruppen inom 

knäproteskirurgi. Utav dem var fem kvinnor och fem män vilket enligt Kristensson 

(2016) ökar tillförlitligheten genom att det var ett varierat urval. Vid varje intervju 

medverkade endast en av författarna för att minimera risken att patienten skulle känna 

någon form av stress. Då ingen av författarna hade någon erfarenhet av att intervjua 
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kunde trovärdigheten förstärkts om båda hade deltagit. Den ena kunde då fokuserat på 

intervjun och den andra på tekniken och på så sätt kunnat följa upp med  

fler stödfrågor enligt Kristensson (2016). Intervjun utfördes i ett avskilt rum på den 

avdelning patienten var inneliggande. Vilket gjordes för att skapa en lugnare och mindre 

utsatt miljö för patienten. Författarna valde att intervjua patienterna ett par timmar innan 

den planerade hemgången och beräknade att intervjuerna skulle ta max 45 minuter 

vilket patienterna informerades om i det utdelade informationsbrevet. Efter första 

intervjun insåg författarna att intervjuerna inte skulle ta den tid som de tidigare 

beräknat. Resterande nio patienter blev därför informerade om att intervjun skulle vara 

mellan 15 och 30 minuter.  De färdiga intervjuerna varierade i tid, mellan 6 till 22 

minuter. Den kortare intervjun hade inte ett smalare innehåll än de längre intervjuerna. 

Författarna ansåg sig få ut ett variationsrikt material som följde syftet vilket kunde ses 

som en styrka.   

 

En av författarna har en viss förförståelse då hon arbetar som ortopedsjuksköterska på 

en mottagning. Men då författaren inte arbetar i omvårdnaden av den här patientgruppen 

finns inte kunskaper om patientens upplevelse av den korta vårdtiden. Tillsammans har 

författarna diskuterat och medvetandegjort förförståelsen som enligt Kristensson (2016) 

är ofrånkomlig. Med det i åtanke har författarna försökt att tygla den förförståelse som 

trots allt kan finnas, det för att inte påverka resultatet. Samtidigt finns det enligt 

Nyström (2012) en styrka i att ha en förförståelse då författaren har en kunskapsgrund 

som kan vara till hjälp i att vidareutveckla en tolkning. Diskussioner har förts mellan 

författarna och då den andra författaren inte hade samma förförståelse valde de att 

transkribera varandras intervjuer. Samtliga intervjuer lästes av båda författarna och hela 

analysprocessen utfördes gemensamt. Lundman och Granheim (2012) belyser vikten av 

att författarna gemensamt utför analysen och att de reflekterar och diskuterar 

analysarbetets alla steg under studiens gång för att öka tillförlitligheten. Författarna var 

under hela analysprocessen eniga om de koder som framkom och som ledde fram till 

valda kategorier vilket ses som en styrka.      

 

Diskussion om överförbarhet i en kvalitativ intervjustudie handlar om hur resultatet kan 

användas inom andra grupper och avgörs helt och hållet av läsaren (Lundman & 

Granheim, 2012; Kristensson, 2016). I studiens resultat framkom det tydligt att 

information och bemötande hade en stor inverkan på patientens upplevelse av hela 

vårdprocessen med den korta vårdtiden. Trots att vår studie specifikt har utgått från 

patienter som opererats med en TKA anser vi att den har stor överförbarhet till andra 

områden då bemötande, information och symtomlindring inte är något unikt för just den 

här patientgruppen.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva patienternas upplevelse av en TKA och den korta 

vårdtiden. Kategorierna som framkom efter intervjuerna presenteras i resultatet. Varje 

kategori diskuteras utefter underkategorierna. 
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I resultatet framkom det att patienterna var mycket nöjda med den korta vårdtiden. 

Ingen hade någon önskan om att läggas in på avdelning kvällen innan operation och alla 

var förberedda och inställda på att åka hem dagen efter operation. Det spelade ingen roll 

om patienterna var ensamboende eller levde med någon annan. Det kan ses i motsats till 

det Henderson et al. (2004) presenterar där det framkommer att de patienter som inte 

hade någon hemma som gav stöd efter operation upplevde en större oro. I våra 

intervjuer var det någon enstaka patient som hade känt en sådan oro innan operationen 

men som då hade sett till att förbereda sig genom att bland annat kontaktat 

biståndshandläggare för få trygghetslarm och information om hur de skulle gå till väga 

för att få hemtjänst hjälp. De hade även sett till att i förväg laga mat och införskaffat de 

hjälpmedel de ansåg sig vara i behov av. Ett annat sätt var att de kontaktat grannar, 

vänner och familjemedlemmar och tillfrågat dem om hjälp och stöd vid behov. Ett par 

patienter kunde inte fullfölja planen med hemgång dagen efter operation utan fick 

stanna ytterligare ett dygn. Orsaker till att patienter inte kunde åka hem som planerat var 

att de mått illa och kräkts. De drabbade patienterna kände en viss besvikelse över sin 

situation men en trygghet i att de fick stanna kvar så att de kunde komma igång. “Fast 

track” har enligt de intervjuade patienterna fungerat bra. Samtliga förklarade det med att 

informationen om den korta vårdtiden de fått av såväl läkare, sjuksköterskor och 

sjukgymnaster hade stärkt känslan av trygghet med tidig hemgång och kort vårdtid och 

minskade rädslan för det okända. Det styrks av Jones et al. (2010) som beskriver att 

patienter som fått en preoperativ undervisning där ortoped, sjukgymnaster och protes 

koordinator undervisat och informerat patienten och dennes närstående om ingreppet 

och rehabilitering kortade ner sin vårdtid signifikant i förhållande till de patienter som 

inte fått samma utbildning eller information. Även Husted et al. (2007) har fått fram att 

information som gavs före och under operation visade på ett positivt samband mellan 

den korta vårdtiden och patientens nöjdhetsgrad.   

Patienterna har även beskrivit att all information var viktig då det var en stor del av 

deras egna förberedelser inför operation. De upplevde att de var väl insatta i det 

kirurgiska ingreppet, smärta, smärtbehandling, läkemedelsbiverkan och den korta 

vårdtiden. Det uttrycktes som positivt att kunna kontakta ortopedikliniken för fler frågor 

såväl innan som efter operation. Gemensamt för patienterna var att “de inte hade 

någonting att klaga på”. Suhonen et al. (2006) belyser att det finns ett stort behov av 

mycket information för att minska patientens oro. Det var viktigt att sjuksköterskan gav 

tillfredsställande information och att patienterna gavs tillfälle att ställa sina frågor. 

Frågor som ansågs viktiga handlade om utskrivning, smärtlindring, komplikationer och 

eftervård (ibid). Det styrks även av Henderson et al. (2004) i en studie om patienters 

nöjdhetsgrad där patienterna önskade tydlig information och tydliga svar. 

Enligt operationssjuksköterskans kompetensbeskrivning (2011) har 

operationssjuksköterskan ansvar för den perioperativa omvårdnaden vilket innebär att 

vården ska utgå från patientens upplevelse och erfarenheter och att den ska vara 

personcentrerad. En personcentrerad vård ska utgå från att se varje människa som unik 

och där varje persons resurser ska tas till vara på och kompenseras när förmågan sviktar 

(Vårdförbundet, 2015). För att ge en god personcentrerad vård behövs det att 
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vårdpersonalen aktivt lyssnar och är lyhörda på personen egen berättelse och 

livssituation. Med utgångspunkt från den personcentrerade vården kan vi även här se 

fördelen med att operationssjuksköterskan ingår genom hela det perioperativa förloppet 

då målet enligt Dåvøy (2016) är att hennes/hans perioperativa omvårdnad ska vara 

individualiserad och professionell för varje patient i samband med ett kirurgiskt 

ingrepp, och att även deras närstående ska ges stöd. Operationssjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder ska utgå från patientens önskemål, hälsotillståndet och 

samsjuklighet. För att patienten ska känna sig unik behöver operationssjuksköterskan 

individanpassa mötet för varje patient (ibid). Hon/han har ett etiskt ansvar att bjuda in 

patienten till gemenskap och på så sätt skapa förtroende i mötet (von Post et al., 2005). 

Under den intraoperativa dialogen fick patienten och operationssjuksköterskan 

möjligheterna att visa varandra respekt och integritet.  

I en studie av Lindwall et al. (2003) förklarar operationssköterskan att i den 

perioperativa dialogen fick hon/han tid till att lyssna på patienten, det tog inte lång tid 

men gav möjligheterna att visa varandra respekt och integritet. I det postoperativa 

samtalet fick patienten hjälp med självförtroendet och kunde slutligen få tacka 

operationssjuksköterskan för det vårdande samtalet. På sjukhuset där föreliggande 

studie utförts är inte operationssjuksköterskan delaktig i den perioperativa omvårdnaden 

såsom beskrivs enligt kompetensbeskrivningen. De operationssjuksköterskor som inte 

deltar i den perioperativa vården har därför inte en fullgod insikt i hur patienten 

upplever den perioperativa vården (von Post et al., 2005). I den perioperativa dialogen 

framkommer den personcentrerade vården tydligt då operationssjuksköterskan är öppen 

och har ett intresse av att lyssna på patientens egen berättelse (Svenska 

sjuksköterskeföreningen, 2016). Många av patienterna som intervjuades kunde tänka sig 

att en operationssjuksköterska som följde dem genom hela det perioperativa förloppet 

skulle ytterligare kunna stärka deras positiva upplevelse av vården och stärka deras 

hälsa. Medan andra uttryckte att det inte behövde vara någon specifik men någon ur 

operationsteamet. Med tanke på den korta vårdtiden borde det finnas mycket en 

operationssjuksköterska kan tillföra en patient som ska genomgå en TKA operation då 

hon/han har kunskaper i alla de perioperativa momenten. På så sätt finns det också en 

möjlighet att utvärdera sitt arbete och patienten kan enklare utvärdera den utförda 

vården (Silva et al., 2016). 

Patienternas upplevelse av bemötande har i vårt resultat visat att de överlag var väldigt 

nöjda. Mest uppmärksamhet i bemötandet upplevde de flesta patienter på 

operationssalen i en miljö där de från början trodde de skulle känna sig lite rädda och 

osäkra. Istället upplevde de personalen som skojig, trevlig och positiv vilket 

avdramatiserade och underlättade för dem. Vårdpersonal ska ha adekvata kunskaper och 

färdigheter inom sitt område och en positiv attityd för att minska ångesten inför 

operation (Chan et al., 2011).  Personalens mentala närvaro är viktig för patienten då det 

stärkte deras självförtroende och självkänsla (Attree, 2001). Det förstärks i Henderson et 

al. (2004) studie där patienter beskrev att det kunde räcka med ett leende från 

sjuksköterskorna för att känna sig väl bemötta. Att skapa en social relation med 

personalen bidrog till att patienterna lättare kunde diskutera sin oro och ångest med dem 
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(Attree, 2001). Var personalen glad och tillmötesgående såg både patienter och 

närstående det som väldigt positivt. Det uppskattades också av patienterna när 

personalen tog sig tid att sitta ner och samtala med patienten och på så vis visade ett 

intresse för dem (ibid). 

Enligt Ekman och Norberg (2013) fanns det många patienter och närstående som var 

missnöjda med vården, både bemötandet och att inte bli tagen på allvar sågs som stora 

problem. Det motsatta framkom i vår studie där alla patienter var väldigt nöjda, och 

någon uttryckte till och med att “många klagar på vården, jag tycker det är synd”. Att de 

var nöjda berodde på att de blivit bra bemötta och välinformerade under hela den 

perioperativa processen vilket minskade deras oro och smärta.  

I det kvantitativa resultatet framkom det att de flesta skattade sin smärta ganska högt 

enligt VAS-skalan, vilket stärks av Woolhead et al. (2005) och Larsson et al. (2003) om 

att en TKA operation är ett väldigt smärtsamt kirurgiskt ingrepp. Ändå menar samtliga 

patienter i vår studie att de var mycket nöjda med sin situation och de flesta var redo att 

åka hem trots den höga smärtskattning de visat strax innan hemgång. Att människor är 

olika smärtkänsliga är ett känt fenomen och att de olika smärtstillande effekterna 

varierar mellan individer beroende på situation och sinnesstämning (Westerling, 2016). 

Då patienterna var välinformerade om att smärtan skulle komma upplevde de att den var 

lättare att hantera. Det finns ett samband mellan den perioperativa förväntan och 

smärtupplevelser (Larsson et al., 2003). God information är därför viktig för att minska 

smärtupplevelsen och förbättra patientens mobilisering. För den som genomgått ett 

kirurgiskt ingrepp var det viktigt att sjuksköterskan informerade om den postoperativa 

fasen (Mako et al., 2016). Att få den informationen motiverade patienterna och hjälpte 

dem i återhämtningen. Larsson et al. (2003) och Mako et al. (2016) studier stärker 

operationssjuksköterskan roll i den perioperativa dialogen. De patienter som inte var 

redo att åka hem hade inte kommit igång med sin mobilisering som planerat. Det 

berodde främst på illamående och yrsel som de förknippade med den smärtlindring de 

fått. För att uppnå ett bra resultat av sin TKA är träning nödvändigt. Det ställer stora 

krav på att patienten har en optimal symtomlindring, både när det gäller smärta och 

illamående då det är en vanlig biverkan av opiater (Larsson et al., 2003). Trots att alla 

patienter upplevt att det fått god symtomlindring hade de ändå en hög smärta. Enligt 

Dåvøy (2016) framkommer det att patientundervisning, som är en strukturerad form av 

information, är en viktig del i all omvårdnad där patienterna ges möjlighet till dialog 

mellan sig själva och vårdarna, vilket stärker den egna kontrollen över sjukdom och 

behandling. Patienterna i vår studie har fått den formen av undervisning under den 

preoperativa fasen på ortopedimottagningen. Inför det här mötet föreslås patienten att 

medta någon som kan vara ett stöd genom hela vårdprocessen i enlighet med den 

personcentrerade vården då ohälsa och sjukdom ofta påverkar hela personens sociala 

nätverk.    

Då patienterna uttryckt sig som välinformerade och förberedda tolkar vi det som att 

informationen och bemötandet är en stor anledning till patienternas positiva inställning 

till sin TKA operation och den korta vårdtiden.  
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9 SLUTSATS 

I vår studie har det framkommit att den preoperativa informationen har gjort patienterna 

väl förberedda inför ett stort kirurgiskt ingrepp där vårdtiden kortats ner väsentligt 

under de senaste åren. Även om vår patientgrupp varit positiva genom hela 

vårdprocessen kan vi ändå se nyttan av att operationssjuksköterskor ingår i den 

perioperativa omvårdnaden då de besitter en kunskap i bland annat den intraoperativa 

delen som ingen annan vårdpersonal har och på så sätt har en annan förståelse för den 

postoperativa smärtan som både i våra intervjuer och använda artiklar framkommit som 

svår.  
Patienterna i vår studie var samstämmiga angående upplevelsen av den perioperativa 

processen av en TKA operation och den korta vårdtiden. Vår slutsats är att patienters 

upplevelse av en TKA operation och “fast track” är ett fungerande koncept på sjukhuset 

där föreliggande studie gjorts. Då studien gjorts på ett litet antal patienter och på endast 

ett sjukhus går det inte att generalisera resultatet till alla patienter som genomgått en 

TKA operation med den här korta vårdtiden. Men vi menar att det ändå går att visa att 

information och gott bemötande har en viktig roll i resultatet efter en sådan operation. 

Utifrån detta kan det därför vara av intresse att utvidga en sådan här studie till ett större 

antal patienter och gärna på fler sjukhus då effektiviseringen av vården fortsätter. Den 

här kunskapen skulle kunna leda till utvecklingsarbete för operationssjuksköterskor. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjumall 

 

Studie:  

Patientens upplevda hälsotillstånd dygnet efter knäprotesoperation: en kvalitativ studie 

med särskild inriktning på smärta. 

 

Intervjunummer................................................ 

Datum ............................................................... 

Intervjuare........................................................ 

Intervjuns längd...................................minuter 

Intervjufrågor; 

 

1. Du kom till sjukhuset tidigt på morgonen igår. Berätta hur du upplevde 

det? 

               Följdfråga, exempelvis berätta mer.        

2. Upplevde du några besvär under bedövningen eller under operationen? 

                Följdfråga: Stördes du av till exempel ljuden under operationen? 

3. Hur har du upplevt smärtan i knät efter operationen? 

                Följdfråga: Hur upplever du smärtan nu? 

                Tillägg: VAS- skalan kommer att användas som komplement till att skatta                

                 smärtan 

 

4.    Har du upplevt några andra symptom efter operationen? 

                Följdfrågor: till exempel illamående, yrsel, aptitlöshet ? 

5.  Tror du att upplevelsen hade varit annorlunda om du hade fått träffa en                                             

                operationssjuksköterska som var med före, under och efter operation?  

6.  Känner du dig redo att åka hem idag? 

 Följdfråga: hade du hellre stannat något dygn extra? 

 



  
 

II 

       
 

Bilaga B Informationsbrev till deltagare    

  

Hej!  

Du tillfrågas härmed att delta i en studie där syftet är att belysa den smärtupplevelse 

patienten har innan hemgång efter att ha genomgått en total knäprotesoperation . Det 

kommer att vara 10 patienter som ingår i studien. Du har sedan tidigare blivit tillfrågad 

per telefon om du vill medverka i vår studie.  

Vi kommer att genomföra en intervju på avdelningen som kommer att spelas in digitalt. 

En av oss kommer att genomföra intervjun. Intervjun tar max 45 minuter att genomföra 

och kommer att ske någon timme innan du blir utskriven. När studien är färdigställd 

kommer filerna att raderas. Resultatet kommer att presenteras i form av en 

magisteruppsats och kommer att finnas tillgänglig att läsa på diva-portal.org 

Deltagandet i studien är frivillig. Som tidigare sagts kan du avbryta eller ångra dig när 

du vill utan att uppge någon orsak. Dina svar kommer att hanteras konfidentiellt så att 

inga obehöriga kan ta del av dem och din identitet kommer inte att dokumenteras. Vi 

kommer att återrapportera resultaten av studien till berörd verksamhet för att bidra till 

ökad kunskap som kan leda till en förbättring i patientomhändertagande.   

Vi heter Jessica Eriksson och Veronica Pjerner och studerar på Linnéuniversitetet i 

Växjö. Vi läser till specialistsjuksköterskor inom operationssjukvård. I utbildningen 

ingår att göra ett magisterarbete, vilket är anledning till att denna intervjustudie kommer 

att göras. Har du några frågor så hör gärna av dig.  

 

Vänliga Hälsningar 

 

Student: Jessica Eriksson, tfn. 0730-376206, mail: je222zm@student.lnu.se 

Student: Veronica Pjerner, tfn. 0736-226617, mail: vp222dj@student.lnu.se 

Handledare: Carina Harstäde, tfn. 0739-86 81 58, mail: carina.harstade@lnu.se 

 

Växjö 2017-01-11 
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III 

       
 

Bilaga C Informationsbrev till verksamhetschef 

  

Hej!  

Vi heter Jessica Eriksson och Veronica Pjerner och studerar på Linnéuniversitetet i 

Växjö. Vi läser till specialistsjuksköterskor inom operationssjukvård. I utbildningen 

ingår att göra ett magisterarbete,och vi önskar att ta reda på hur patienter upplever 

smärtan efter en TKA och den korta vårdtiden vilket är anledning till att denna 

intervjustudie kommer att göras. Har du några frågor så hör gärna av dig.  

Vi kommer att genomföra intervjuer på ortopedavdelningen som kommer spelas in 

digitalt. En av oss kommer att genomföra intervjun. Intervjun kommer ta max 45  

minuter att genomföra och kommer ske någon timme innan patienten skrivs ut. När 

studien är färdigställd kommer filerna att raderas. Resultatet kommer presenteras i form 

av en magisteruppsats. 

Deltagandet i studien är frivillig och kan avbrytas närhelst patienten vill. Svar kommer 

hanteras konfidentiellt så att inga obehöriga kan ta del av dem och identitet kommer inte 

att dokumenteras. Vi kommer att återrapportera resultaten av studien till berörd 

verksamhet för att bidra till ökad kunskap som kan leda till en förbättring i 

patientomhändertagande.   

 

Vänliga Hälsningar                                                                                                                                     

 

 

Student: Jessica Eriksson, je222zm@student.lnu.se 

Student: Veronica Pjerner, vp222dj@student.lnu.se 

Handledare: Carina Harstäde, carina.harstade@lnu.se 

 

Växjö 2017-01-11 
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