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Abstract
Bakgrund: Elektiva ortopediska operationer på grund av osteoartros är
vanligt förekommande och antalet har ökat sedan protesoperationer
började genomföras i början av 1960-talet. Vårdtiderna har förkortats
och det ställer höga krav på god och säker omvårdnad. Patienter med
osteoartros upplever ofta att de har en nedsatt livskvalitet och en
operation kan ge förutsättningar till ett bättre liv. Syfte: Studiens syfte
var att beskriva kvinnliga patienters upplevelse av att genomgå en
ortopedisk operation. Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer
analyserades med en kvalitativ innehållsanalys som resulterade i tre
kategorier och sex underkategorier. Resultat: I resultatet framkom att
information ses som viktigt både innan och under händelseförloppet, att
det är viktigt att få ett bra bemötande för att upplevelsen ska bli trygg
och att själva operationen kan ge känslor av både hoppfullhet och
obehag. Hur sjukvårdspersonalens bemötande inverkar på patientens
upplevelser av operation och en god vårdrelation har en stor betydelse
för patientens upplevelse av sjukhusvistelsen och det egna
välbefinnandet. Konklusion: När patienten upplever delaktighet i
vårdförloppet av kompetent vårdpersonal känner de att omvårdnaden
blir personlig och upplever därmed trygghet.
Keyword: Nursing care, qualitative content analysis, semi-structured
interviews, total hip and knee replacement, women´s experience.
Nyckelord: Höft- och knäplastik, kvalitativ innehållsanalys, kvinnors
upplevelser, omvårdnad, semistrukturerade intervjuer.
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Bakgrund
Ortopediska operationer på grund av osteoartros har blivit vanligare och operationstiderna
kortare (Åkesdotter Gustafsson, 2008, s.2), vilket innebär att patienterna mår bättre efter
operation och att vårdtiden kan förkortas. Med kortare vårdtid ställs krav på en säker och
trygg omvårdnad (Åkesdotter Gustafsson, 2008, s.7).
Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s.32) finns stora variationer på dagens
omvårdnadsarbete gällande både innehåll och utförande, och omvårdnad rymmer specifik
kunskap som har utvecklats starkt som forskningsområde. Men när hälso- och
sjukvårdsarbetet fokuserar på effektivitet kan omvårdnaden istället bli ineffektiv och även
innebära att omsorgen om patienten minskar. Det är därför viktigt att omvårdnadshandlingar
utförs efter beprövad erfarenhet och baseras på den vetenskap som finns tillgänglig.
Katie Eriksons syn på att vara människa innebär ett livslidande och när hen drabbas av
sjukdom berörs hela livssituationen. Det finns tre sorters lidande inom sjukvården:
sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande (Eriksson, 1994, s.77). Sjukdomslidande är det
lidande som följer sjukdomen och dess behandling. Vårdlidande kan bestå av att patienten
inte förstår vad vården går ut på, eller att patienten känner sig försummad. Livslidande att
vara människa pågår hela livet och att drabbas av ohälsa eller sjukdom berör människans
livssituation och påverkar livet i sin helhet. Livslidande kan till exempel vara att mista
möjligheten att genomföra sociala uppgifter (Eriksson, 1994, s. 88).
Även om sjukvårdslidandet är svårt att påverka kan vårdlidandet minskas genom reflektion
och medvetenhet (Eriksson, 1994, s.92). Ett exempel hur vårdlidande kan påverkas är
möjligheten för patienten att bli bemött av kunnig vårdpersonal och därmed uppleva ökad
livskvalitet (Engström, Boström & Karlsson, 2017).

Upplevelsen av en god livskvalitet är en viktig del av människans tillvaro och begreppet
livskvalitet är en oskiljaktig del av hälsan och den definieras av Världshälsoorganisationen
(WHO) som ett fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte bara avsaknaden
av sjukdom eller svaghet (WHO, 1948). En studie av Ko, Wu och Lin (2013) visar på att god
livskvalitet kan sammankopplas med att känna fysisk och psykisk hälsa, att känna sig lycklig
och tillfreds med sitt dagliga liv och att kunna delta i aktiviteter och att ha fungerande
relationer med andra människor. Patienter med osteoartros upplever ofta en nedsatt
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livskvalitet då de måste uthärda fysisk och psykisk smärta. Enligt Ko et al. (2013) är smärta
det bästa tillvägagångsättet att förutsäga upplevd livskvalitet.

Tidigare forskning visar även att kvinnor upplever sig mera begränsade fysiskt och psykiskt
och har mer smärta både före och efter knä- och/eller höftoperation jämfört med män (Ethgen
et al., 2004). Forskning visar även att kvinnor drabbas av osteoartros i större utsträckning än
män efter den menopausala åldern (Roman-Blas, Castañeda, Largo & Herrero-Beaumont,
2009).
Osteoartros
En vanlig orsak till ortopediska operationer är att patienten drabbats av osteoartros i en led
(Walker, 2012). Bakgrunden till osteoartros är delvis okänd, men de mest sannolika orsakerna
till uppkomsten anses vara ärftliga, hormonella, mekaniska faktorer samt stigande ålder. En
annan trolig orsak är övervikt. Har en person vid fyrtio års ålder en övervikt ökar risken för en
framtida höftledsartros två till tre gånger. Vid osteoartros sker en nedbrytning av det naturliga
brosket vars uppgift är att benytor lättare ska kunna glida mot varandra. Osteoartros förändrar
brosket gradvis till att bli ojämnt och gropigt (Lindgren & Svensson, 2014 s. 253).
Osteoartros orsakar att ledspringan minskar vilket innebär att benändarna kan komma i
kontakt med varandra med smärtor som följd (Dreinhöfer et al., 2006). Ofta utvecklas
osteoartros långsamt under många år (Lindgren & Svensson, 2014 s.253). Sekundär
osteoartros bildas efter en tidigare skada eller annat sjukdomsangrepp. Innan operation blir
aktuellt erbjuds patienter utprovning av smärtstillande läkemedel, men även osteoartrosskola
med utbildning i osteoartros, riskfaktorer, behandling och egenvårdstips av fysioterapeuter
(Walker, 2012).
Förek omst av ortopedisk a ostoartrosoperationer
Antalet plastikoperationer vid osteoartros har stadigt ökat sedan protesoperationer började
genomföras i början av 1960-talet. En bidragande orsak till ökningen kan kopplas till ökad
livskvalitet för de patienter som genomgått en ortopedisk operation, vilket resulterar i att den
smärtpåverkade patienten återfår ett fysiskt aktivt liv (Lindgren, Wretenberg, Kärrholm,
Garellick & Rolfson, 2014; Svenska höftprotesregistret, 2015; Svenska knäprotesregistret,
2016).
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Under 2014 genomfördes i Sverige 94 767 stycken ortopediska operationer varav 37 573
stycken var knä-och höftledsoperationer (Socialstyrelsen, 2014). År 2015 opererades 16 609
personer i Sverige för svår höftledsartros och år 2016 genomgick 14 447 personer en primär
knäplastikoperation. Andelen kvinnor som genomgick en ortopedisk höftoperation var 54,2 %
och gällande knäoperationer var andel kvinnor 56,2 % av totala antalet genomförda knä- och
höftoperationer (Svenska höftprotesregistret, 2015; Svenska knäprotesregistret, 2016).

Indik ation för operation
En studie av Stomberg och Öman (2006) visade att kvinnor upplevde mer smärta än män trots
att fler kvinnor hade ett flertal sorter av dagliga smärtstillande läkemedel jämfört med
männen. Detta kan eventuellt förklaras av att osteoartros i sig kan orsaka svår smärta som är
svår att behandla på ett bra sätt särskilt för kvinnorna och att en kortare tid till operation skulle
kunna minska risken för en otillräcklig smärtlindring preoperativt (ibid.).

När alternativa metoder har prövats av patienter med osteoartros kan sista utvägen till ett liv
utan ledsmärta vara att genomgå en ortopedisk operation. De risker som finns med en
operation, får övervägas tillsammans med operatör så att patienten ska kunna vara delaktig i
beslutet om hen vill opereras eller ej (Lindgren & Svensson, 2014, s. 195, 208). Livskvalitet
är en faktor som avgör om patienten väljer operation (Ko et al., 2013), men även andra
indikationer såsom om den konservativa behandlingen inte hjälpt, oacceptabel smärta som
kan vara av vilo- eller rörelsekaraktär, inskränkta rörelsemönster verifierade med röntgen som
visar eventuellt minskad ledspringa kan vara avgörande (Lindgren & Svensson, 2014, s.196).
En orsak till att kvinnor ofta har ett sämre hälsotillstånd innan operationen än män kan vara
att de har högre smärttröskel och tenderar att vänta längre med att söka vård (Ko et al., 2013).
Förberedelser inför operation
Ortopediska operationer delas in i elektiva och akuta operationer. De akuta operationerna är i
regel orsakat av ett trauma, en infektion, luxation av led eller någon annan bakomliggande
sjukdom (Walker, 2012). De elektiva operationerna är de som kan planeras i förväg
(Pritchard, 2012). En knä- eller höftoperation inleds med ett besök på en ortopedmottagning
där patienten får information och där preoperativa kontroller utförs. Vid en elektiv operation
skrivs patienten in samma dag, eller dagen innan operationen, och förbereds med
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intervjusamtal, provtagning och duschning (Dåvøy, Eide, Hansen, Midenstrand & Törnqvist,
2012, s.155).

Oro och stress inför operation är vanligt förekommande hos de flesta patienter (Bergman,
Stenudd & Engström, 2012; Conradsen, Gjerseth, & Kvangarsnes, 2016; Gustafsson, Ekman,
Ponzer, & Heikkilä, 2010; Lucas, 2007; Mitchell, 2003).
Om patienten är stressad i samband med operation finns ökad infektionsrisk, upplevd smärta
och illamående postoperativt. Oron och stressen kan minskas hos patienten om
operationssjuksköterskan ges tillfälle att träffa patienten i förväg. Sakligt given information
och möjlighet till ökad kunskap har visat sig minska stressen och rädslan inför den planerade
operationen (Gürsoy, Candaş, Güner & Yılmaz, 2016).

En studie av Conradsen et al. (2016) visar att om patienten genomgår ett utbildningsprogram
innan operationen ger det fördelar både på en kognitiv och praktisk nivå. Ökad kunskap om
situationen och utförlig information om operationen och den postoperativa vården förhöjer
patientens känsla av att bli bemött med respekt.

Hälsoeffek ter av att genomgå en ortopedisk operation
Ur hälsoekonomisk synvinkel finns stora fördelar med att genomgå proteskirurgi trots höga
samhälleliga sjukvårdskostnader. En ortopedisk operation kan leda till att patienten kan återgå
till arbetslivet om smärtan tidigare har begränsat arbetsförmågan. För många äldre kan en
operation innebära att få ett attraktivare vardagsliv (Lindgren et al., 2014). Engström et al.
(2017) menar att det finns få studier om kvinnliga patienters upplevelser. De visade även på
vikten av välinformerade patienter och hur smärtsamt kvinnor upplevde perioden i väntan på
operation. En operation bidrar på så sätt till minskad osteoartrossmärta och därmed minskad
konsumtion av värktabletter (Engström et al., 2017). Liknande resultat finns även i andra
studier där väntetiden inför höft- eller knäoperation beskrivs som svår för kvinnorna
(Ackerman, Graves, Wicks, Bennell & Osborne, 2005). Eftersom det är en tydlig ökning av
osteoartros hos kvinnor runt menopausal ålder och förekomst av östrogenreceptorer i
ledvävnad, har det gjort forskarna intresserade av östrogenbrist vid osteoartros (HerreroBeaumont et al., 2017).
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Rational
Litteraturgenomgång visar att det finns forskning som beskriver patientens preoperativa oro
för att genomgå en operation och de flesta vetenskapliga artiklar som publicerats har studerat
blandade grupper med både manliga och kvinnliga deltagare (Bager, Konradsen & Sander
Dreyer, 2015; Bergman et al., 2012; Conradsen et al., 2016; Ethgen et al., 2004; Gustafsson,
et al., 2010; Lucas, 2007; Mitchell, 2003). Valet att fokusera på kvinnors upplevelse baseras
på ett genusperspektiv där kvinnors förutsättningar skiljer sig mot männens, vilket det finns
studier som styrker (Ethgen et al., 2004; Herrero-Beaumont et al., 2017; Stomberg & Öman,
2006). I Stomberg och Ömans (2006) studier framkom att kvinnornas smärta var kraftigare
innan de blev opererade och följaktligen hade besvärligare smärtor efter operationen.
Studier enbart på kvinnor och deras upplevelser är få och således finns kunskapsbehov av
specifikt kvinnliga patienters upplevelser. Det är även fler kvinnliga patienter i Sverige som
genomgår en ortopedisk operation än antalet manliga patienter (Svenska höftprotesregistret,
2015). Därför vill författarna fokusera på kvinnliga patienter och möjligheten till att ge god
omvårdnad samt att förstå de kvinnliga patienternas upplevelse av att genomgå en ortopedisk
operation.

Syfte
Syftet var att beskriva kvinnliga patienters upplevelse av att genomgå en ortopedisk operation.

Metod
Design
En kvalitativ forskningsansats har använts eftersom syftet med studien var att belysa
kvinnliga patienters upplevelse av att genomgå en ortopedisk operation. Individuella
intervjuer har genomförts för att få samlad information (jmf. Kvale & Brinkmann, 2014, s.
46). Valet att använda kvalitativ innehållsanalys är för att med induktiv ansats analysera
deltagarnas berättelse om sin upplevelse av att genomgå en ortopedisk operation (Granskär &
Höglund-Nielsen, 2012, s. 188).
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Urval
I denna studie användes ett konsekutivt urvalssystem. Det innebär att deltagarna valdes utifrån
att de befann sig på aktuell avdelning och uppfyllde kriterierna till att medverka i studien
(jmf. Olsson & Sörensen 2011, s. 70) de dagar författarna hade möjlighet att genomföra
intervjuer. Deltagarna skulle vara svenskspråkiga kvinnor över arton år som genomgått en
elektiv ortopedisk knä- eller höftoperation. Exklusionskriterierna var kvinnor som skulle
genomgå dagkirurgiska eller akuta operationer, samt kvinnor med minnessvikt som inte
kunde återberätta sina upplevelser.

Femton kvinnliga patienter som skulle genomgå en operation av knä eller höft kontaktades
om att bli intervjuade och av dessa tackade elva ja till att medverka i studien. De aktuella
kvinnliga patienterna fick informationsblad (se bilaga 1) i samband med inskrivningssamtal
med avdelningssjuksköterska. De kvinnor som accepterade att delta fick lämna informerat
samtycke via en svarstalong och kontaktades cirka två dagar efter operationen av författarna
innan de skrevs ut från avdelningen.

Datainsamling
Individuella intervjuer har genomförts utifrån en frågeguide med semistrukturerade frågor
(jmf. Kvale & Brinkmann, 2014, s. 144), se bilaga 2. Författarna gjorde var sin provintervju
innan studien påbörjades men denna intervju ingick ej i studien. Sammanlagt genomfördes
elva intervjuer på en vårdavdelning cirka två dagar efter deltagarna genomgått en knä- eller
höftoperation. Intervjuerna fördelades mellan författarna och genomfördes i lämpligt
samtalsrum där intervjuerna kunde genomföras så ostört som möjligt. Varje intervju tog ca tio
till tjugo minuter. Åldern på deltagarna varierade mellan 57 till 78 år med en medelålder på 67
år. Samtliga kvinnor var bosatta i Norrbotten. En av de genomförda intervjuerna kunde inte
användas efter tekniskt missöde eftersom inspelningsfunktionen på mobiltelefonen aldrig blev
påslagen.
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Dataanalys
Intervjuerna har skrivits ut ordagrant för att sedan analyseras med en kvalitativ
innehållsanalys. Efter tio inspelade intervjuer bedömde författarna att tillräcklig mängd
analysmaterial insamlats.

Att skapa kategorier är kärnan i kvalitativ innehållsanalys. Vid kvalitativ innehållsanalys
ligger fokus på att beskriva variationer. Det görs genom att hitta skillnader och likheter i
intervjutextens innehåll. Dessa skillnader och likheter sammanställdes i subkategorier och
kategorier. En kategori ska kunna ge svar på frågan ”vad?” och återge innehållet på en
beskrivande nivå (Graneheim & Lundman, 2004). En manifest och latent innehållsanalys kan
väljas. I denna studie används den manifesta analysen där det är den synliga texten som
analyseras.

I enlighet med Graneheim och Lundman (2004) analyserades insamlat material genom att
båda författarna läste igenom materialet i sin helhet flera gånger. Det skapade en känsla för
materialet. Utifrån syftet plockades meningsbärande enheter ut som svarade på syftet och
dessa kondenserades ned till en kortare text som sammanfattade innehållet. Den kondenserade
texten förseddes med en kod och koderna grupperades sedan utifrån likheter och skillnader för
att bilda subkategorier. Det utmynnade i sex subkategorier som i nästa steg sorterades för att
bilda tre kategorier. Detta utfördes genom att varje kategori som bildades hade ett liknande
innehåll samtidigt som det skiljde sig från de övriga kategorierna. För att tydliggöra hur
analysen genomfördes visas ett exempel i tabell 1.
Tabell 1. Utdrag ur analysschemat.
Meningsbärande
enhet

Kondenserad
meningsenhet

Kod

Subkategori

Kategori

jag tycker det har varit
bra från första stund
just det här att man blir
sedd hela tiden, dom
tittar på en och dom
hälsar och liksom…
det är ju jätteviktigt, så
det….
Nr 5.2

känsla av att bli
sedd som person
under operation

viktigt att bli
sedd som person
5:2

Viktigt bli sedd
som en person
genom god
kommunikation
och
valmöjligheter

Bli sedd som
en person och
ett bra
bemötande ger
en positiv
upplevelse
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Innan operationen, ja
den var väldigt… ja
det var ju där i
november som jag
bestämde då att nej jag
kan nog vara vaken
och vi… skulle dom
hålla ögonen på mej
utifall jag skulle bli
orolig… 3:12

Innan operation i
november
bestämde jag att
vara vaken under
operation och det
skulle finnas
någon att titta till
mig utifall jag
skulle bli orolig.

Tillit att någon
tittar till och
omhändertagande
under operation
3.12

Viktigt bli sedd
som en person
genom god
kommunikation
och
valmöjligheter

Bli sedd som
en person och
ett bra
bemötande ger
en positiv
upplevelse

Etiska överväganden
I denna studie fick deltagarna godkänna sitt deltagande skriftligt. Etiska gruppen vid Luleå
tekniska universitet institutionen för hälsovetenskap har lämnat godkännande innan studien
påbörjades. Verksamhetschef och enhetschef kontaktades på utvald ortopedisk vårdavdelning
för att muntligt och skriftligt informeras om den aktuella studien och författarna inväntade ett
godkännande för att få genomföra tio till tolv patientintervjuer, bilaga 1 och 3, innan skriftligt
medgivande inhämtades. Likaså informerades tillfrågade patienter skriftligt och muntligt.
Intervjuerna med patienterna spelades in och inspelningarna skedde med mobiltelefon med
kod för att förhindra obehörigas åtkomst av materialet. Intervjuerna kodades vid utskrift utan
att de intervjuades identitet avslöjades.

Fyra principer för forskningsetik är framtagna av Vetenskapsrådet utifrån etikprövningslagen
(SFS 2003:460). Den första principen är informerat samtycke som syftar till att alla
människor som deltar i en studie skall få all nödvändig information om studien för att kunna
ta ställning till om de vill delta i studien eller inte. Detta kan ske muntligt eller skriftligt och
det har författarna förklarat skriftligt i informationsbrevet (bilaga 1).

Den andra principen kallas för samtyckeskravet och innebär att människorna själva skall
bestämma om de vill vara delaktiga i studien eller ej. I denna princip betonas vikten av att
frivillighet hos deltagarna skall råda. Deltagaren kan välja att avbryta sin medverkan i studien
när de så önskar utan att behöva ange någon orsak till detta. Konfidentialitetskravet är den
tredje etiska forskningsprincipen vars funktion är att dölja deltagarnas identitet och hindra
obehöriga skall kunna ta del av materialet (CODEX, 2017). Data vid kvalitativa studier blir
mera privata och är därför särskilt känsliga och viktiga att behålla anonyma enligt Polit och
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Beck (2008, s. 180) och därför har det bandade materialet avidentifierats för att inte avslöja
deltagarnas identitet.

Den fjärde och sista etiska principen är nyttjandekravet. Denna princip syftar till att den
information som deltagarna i studien har lämnat till forskaren endast skall användas för den
studie som de deltar i (CODEX, 2017). Nyttan och värdet av den planerade forskningens
vetenskapliga konsekvenser bör övervägas mot resultatet (Gustafsson, Hermerén & Petersson,
2005). Riskerna med att delta i denna studie bedömdes av författarna som små, dock fanns
risk att frågorna kunde upplevas emotionellt påfrestande att besvara då det berörde en nyligen
genomförd operation. Nyttan och resultatet kan bidra till ökad kunskap om vad god
omvårdnad är vid ortopedisk operation. Allt material har sparats till arbetet har blivit godkänt
för att kunna spåra felkällor. Allt intervjumaterial förvarades på ett säkert sätt. När uppsatsen
har blivit godkänd kommer allt originalmaterial att raderas (jmf. Kvale & Brinkmann, 2014, s.
203).

Resultat
Under resultat presenteras analysen av de intervjuade kvinnorna och deras upplevelse av att
genomgå en ortopedisk operation. Materialet redovisas under de tre kategorierna: Information
av kunnig och empatisk personal skapar trygghet, att genomgå en operation skapar känslor
av både obehag och förtroende samt bli sedd som en person och ett bra bemötande ger en
positiv upplevelse. Vidare presenteras materialet i sex subkategorier vilka på olika sätt
beskriver aspekter som tillhör de olika kategorierna. Resultatet presenteras och tydliggörs
med hjälp av citat från deltagarna.
Tabell 2. Presentation av subkategorier och kategorier.
Subkategori

Kategori

•
•

Information ger lugn och trygghet
Information under hela vårdprocessen

Information av kunnig och
empatisk personal skapar trygghet

•
•

Upplevelse av obehag
Upplevelse av tillit och välbefinnande

Att genomgå operation skapar
känslor av både obehag och
förtroende
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•
•

Upplevelsen av kontinuitet och ett gott
bemötande trots stressig miljö
Viktigt bli sedd som en person genom
god kommunikation och valmöjligheter

Bli sedd som en person och ett bra
bemötande ger en positiv
upplevelse

Information av kunnig och empatisk personal skapar trygghet
I denna huvudkategori beskrivs vikten av information. Genom personalens närvaro och
upprepande av information bidrog det till deltagarnas känsla av trygghet. Överlag upplevde
sig deltagarna nöjda med informationsöverföringen längs vårdförloppet. De enda bristerna
som framkom var svårigheter att orientera sig på sjukhuset och oklarhet var de skulle anmäla
sig vid ankomsten på ortopedavdelningen. Det framkom även att deltagarna önskade en
översiktlig planering över hur respektive vårddag skulle bli, till exempel när fysioterapeuten
skulle komma.
Information ger lugn och trygghet
Vetskap om vad som kommer att hända i olika situationer under vårdtiden beskrevs av
deltagarna som värdefullt. Den information som gavs skapade en känsla av kontroll och
underlättade möjligheten att bli delaktig. Eget ansvar för att få information kunde upplevas
som viktigt.
Ja, jag kan ju tycka att det är ju lite grann att det hänger på
mig också, att jag frågar. För dom kan ju inte veta vad och
gissa sig till mina frågor… vi har ju alla olika… så att, nä.
Och dom visar då inte nåt att dom blir irriterade eller nåt
ifall man frågar... Intervju nr 5
Ja jag känner mig väldigt välinformerad och jag har vetat
vad jag ska göra, jag har inte behövt känna mig ängslig…
och det jag har varit ängslig för har jag fått svar på om jag
säger så. Intervju nr 2
Deltagarna upplevde att personalen både tog sig tid att besvara frågor och att ge information.
Informationen hjälpte dem att ta ansvar för sin vård och att kunna påverka sin situation till
exempel genom att ha fått kunskap om vikten av preoperativ dusch på rätt sätt för att minska
risken för postoperativa infektioner. Genom att ge upprepad information och tydliga
förklaringar bidrog det till att deltagarna upplevde sig trygga.
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man är ju lite ängslig själv men om man får svar på frågor
som man själv säger att man är orolig för då tycker ju jag att
det känns bra att man inte blir… asså … och det tycker jag ju
att jag fick. Intervju nr 2
De intervjuade deltagarna kunde känna att de inte ville ringa på natten då de inte ville vara till
besvär trots att de upplevde smärta. Det framkom att deltagarna kände sig trygga när de fått
information om att kontakta personal oavsett om det handlade om smärta eller hjälp för
toalettbesök.

Information under hela v årdprocessen
Eftersom information gällande operationen samt andra praktiska bestyr gavs flera gånger
upplevdes den av deltagarna som mycket god. Informationen gavs både skriftligt och muntligt.
Den skriftliga informationen gav deltagarna en trygghet som följde med dem under vårdtiden.
Patienterna hade möjlighet att läsa informationen i lugn och ro redan i hemmiljö. Vid
eventuella frågor som uppkom så fanns det möjlighet ta kontakt med någon berörd personal på
ortopedavdelningen alternativt ortopedmottagningen.
så han förklarade ju med bild vad han skulle göra… så att…
sen har jag ju ändå läst, man fick ju med en folder också då
när man var hit på besöket när det blev planerat att jag
skulle, där när man har fått information så den informationen
hade jag ju läst så jag visste ju litegrann hur det går till.
Intervju nr 2
Det framkom att deltagarna saknade att få ta del av när de olika momenten skulle ske under
vårdtiden. De hade önskemål om att få veta när på dagen olika planerade besök, av t.ex.
fysioterapeuten och arbetsterapeuten, skulle äga rum. När deltagarna hade kallats som
standbypatient kunde det skapa förvirring eftersom deltagarna inte förstått att detta var en del
av planeringen. En standbypatient är en patient som eventuellt blir opererad om någon patient
blir struken på operationsavdelningen så att inte en operationssal behöver stå tom.
Deltagarna beskrev att det var svårt att förstå vad som sker vid ankomsten till avdelningen.
Var skulle de anmäla sin ankomst? Var skulle de vänta? Det framkom också svårigheter att
hitta in till avdelningen.
Hur skulle jag veta att jag skulle in i korridoren? Det står ju
7B och så sitter dom där på kontoret och å är det ju en soffa
här men att man skulle in i korridoren framgick ingenstans.
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Det skulle ju ha stått nånstans att man skulle in på
avdelningen… Intervju nr 4
Överlag var dock deltagarna nöjda med den information som givits under vårdtiden. De
upplevde det positivt att de givits tid till förklaring och information av de olika professionerna
längs vägen. Ingen av deltagarna uppgav att informationen blev enformig eller onödig.
Ja… jag känner ju det att jag har upplevt ett bra bemötande
hela tiden från det jag var hit första gången på bedömningen
jag fick information redan då, fick en mapp med mig hem för
att läsa i lugn och ro hemma fram tills i… jag var ju då i
oktober hit tror jag, jag blev opererad nu så men jag har ju
haft den där mappen jag vet då hur det ska gå till… och
allting, sen informerar läkaren i alla fall en gång till om hur
allting kommer att ske… Sen beror det ju på om… jag är ju
en sån, får jag nånting i handen så läser jag ju det, men det
är ju inte säker att alla gör det. En del kanske lägger den upp
dit (pekar på en bokhylla) och då har man inte förberett sig
själv. Men jag är inte den personen… jag har hunnit läsa den
två gånger… Intervju nr 2

Att genomgå operation skapar känslor av både obehag och förtroende
I denna kategori beskrivs deltagarnas upplevelse av känslor som kom i samband med den
ortopediska operationen. Dessa känslor var både positiva och negativa. Känslan av att
genomgå en operation beskrevs som något de kunde stå ut med, men även som både oro och
hoppfullhet.
Upplev else av obehag
Jag blev lite rädd också. När jag hade varit hos ortopeden
och han visade vad han skulle sätta in och hur den såg ut
klumpen. Jag fick känna på protesen och den var ju jättetung
6 hg någonting. Intervju nr 7
Valet att bestämma sig för operation var skrämmande men när beslutet väl var taget
upplevdes hoppfullhet inför framtiden. Möjligheten att få bättre livskvalitet övervägde rädslan
och riskerna med att genomgå en operation. Deltagarna beskrev känslor av obehag i flera
svåra situationer under beslutsprocessen. Många av deltagarna hade aldrig tidigare fått
ryggmärgsbedövning och kände därför en stor osäkerhet och rädsla inför att bli stucken i
ryggen. När väl operationen var avklarad beskrev deltagarna det som en lättnad och den oro
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som funnits upplevde de som onödig. Beskrivning av rädslan att göra fel efter operationen och
en osäkerhet gällande hur det kommer att bli när de kommer hem framkom.

Upplev else av tillit och v älbefinnande
Tillit skapades genom att deltagarna införskaffat kunskap i de olika momenten. Det upplevdes
positivt att ha kontroll över det som hände och det möjliggjordes genom att deltagarna givits
både skriftlig och muntlig information.
Deltagarna upplevde tillit då de kände att personalen var kunnig och professionell trots att
miljön och situationen kunde upplevas som skrämmande. Deltagarna återkom till att
personalen var duktig och visste vad de gjorde, vilket gjorde att de kände tillit i situationen.
Man var ju såhär… nervös… det var man ju, men sånt där
släpper ganska snabbt när man ser hur kunniga dom är och
dom vet precis vad dom gör och nä…. Intervju nr 10

När deltagarna vaknade upp efter operationen och mådde bra upplevde de välbefinnande då
de hade oroat sig för att må dåligt efter operationen. Deltagarna beskrev detta välbefinnande
som att det som skulle ske är över och förväntningen att må dåligt uteblivit.
så vaknade jag av att han sa nu håller jag på att sy igen
såret. Perfekt! Man har ju hört om att dom har borrat och
sågat och jag tänkte att det där vill jag inte höra, men nä det
var en väldigt positiv upplevelse det var det. Intervju nr 2
Ibland kunde deltagarna uppleva tillit och välbefinnande i att överlämna sig till personalen
trots avsaknad av kunskap om situationen. Det framkom att det räckte med vetskapen om att
de var övervakade och i goda händer. Deltagarna uppgav att de kände tillit när allt gick enligt
planeringen.
Ja, under operationen…. Det var ja det var nä kände inget
behov av det… utan så snabbt som möjligt över… visst var
det kul när dom tittade till en nån gång men… eller dom
tittade väl till mej hela tiden men inte så att jag… såg dom
Intervju nr 3
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Bli sedd som en person och ett bra bemötande ger en positiv upplevelse
I denna kategori och dess subkategorier beskrivs vikten av ett bra bemötande från personalen.
Deltagarna beskriver här den trygghet de fått genom att bli bemötta och respektfullt
omhändertagna.
Upplev elsen av k ontinuitet och ett gott bemötande trots stressig miljö
Den positiva känslan av att någon fanns där under operationen bidrog till upplevelsen av ett
gott bemötande. Det satt hela tiden en personal vid deltagarens huvud under operationen,
vilket bidrog till upplevelsen av att känna sig trygg genom att ha någon att prata med under
operationens gång.
Detta gjorde att de kände att personalen var mån om patienten vilket var betydelsefullt för den
positiva upplevelsen.
Att dom, att man blir synliggjord, att dom tittar en i ögonen
och hälsar och det är bland det viktigaste, ett sånt
bemötande. Och det är ju inte bara där, det är ju överallt
alltså, det känns som att… att bli sedd, direkt sådär…
Intervju nr 5

Att uppleva kontinuitet genom personal som arbetar mot samma mål gjorde att deltagarna
upplevde ett bra och personligt bemötande trots den stressiga miljön runt omkring. De kunde
uppleva ett lugn i en hektisk miljö genom personalens professionella agerande. Det upplevdes
som skönt att känna att det ”flöt på” under de olika momenten. Deltagarna berättade att det till
exempel kunde vara när undersköterskan förklarade den preoperativa duschen, när
avdelningssjuksköterskan genomförde ett ankomstsamtal eller när anestesisjuksköterskan
fäste övervakningsutrustningen. Det var aktiviteter med mycket personal runt deltagarna som
visste sina uppgifter, vilket bidrog med kontinuitet och nervositeten släppte.
Jo, jag känner att det har varit väldigt… och det var ju
samma läkare som var igår på ronden så att det är ju som att
de följer upp sin egen patient hela vägen. Det känns ju bra
det är ju han som har gjort det så och utifrån det man har
sagt… som kändes igår så kan man ju återkoppla till idag
hur det är då… Intervju nr 2
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När väntetiden blev lång upplevdes det viktig att bli ihågkommen. Det räckte med att titta in
till patienten och berätta vad som händer och att de inte var bortglömda. Det framkom att med
ett tydligt bemötande skapas förtroende och trygghet.

Vik tigt bli sedd som en person genom god k ommunik ation och v almöjligheter
Att bli synliggjord som person och inte bara som patient gav deltagarna en positiv upplevelse
av bemötandet genom att personalen hälsade och tittade dem i ögonen. Detta gjorde att
deltagarna upplevde att personalen såg dem som individer och när deltagarna visades respekt
genom god kommunikation upplevde de trygghet i situationen.
Nä men just det här med att… att alla… att man inte bara är ett
knä… men en hel person som de presenterar sig för, talar om
vilken roll dom hade och vad dom skulle vad som skulle ske just
nu det här är… får du för att och… ja osv… så man inte…
annars kan man ju tänka sig att man kunde ligga där och vara
orolig eller nånting… glasklart… men jag var inte orolig…
Intervju nr 3
Deltagarna beskriver vikten av god kommunikation och att den skapades på ett enkelt sätt
genom att personalen presenterade sig med namn, yrke och beskrev det förväntade förloppet.
Mötet bidrog till att skapa säkerhet i en annars otrygg situation.
En dialog mellan patient och sjukvårdspersonalen ansågs bygga på kommunikation genom att
skapa en relation för att vinna förtroende, utbyte av kunskaper och hjälpinsatser. En annan
relation skapades även mellan patienterna i samma rum på vårdavdelningen. Deltagarna
beskrev fördelar med att ha en rumskamrat som uppmuntrade under träning efter operation
men det fanns även farhågor med att ha mixade rum. Deltagarna upplevde sig utelämnade i
vissa situationer t ex. när de skulle göra morgontoalett i säng och då skulle de inte kunna
tänka sig att ha mixade rum.

När patienten fått valmöjlighet gällande att sova eller vara vaken under operationen upplevde
deltagarna delaktighet i sin personliga vård. Det kändes tryggt att vara övervakad och under
operationen fick deltagarna välja vilken musik de ville lyssna på. Det framkom dock
önskemål på ett större utbud av musikstilar.
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Att som patient själv ha ett visst inflytande i sin egen vård gav en känsla av kontroll. När de
fått berätta om sin oro och de fått veta hur personalen såg på saken kan de uppleva att de
kände sig trygga i situationen.
Innan operationen, ja den var väldigt… ja det var ju där i
november som jag bestämde då att nej jag kan nog vara
vaken och vi… skulle dom hålla ögonen på mej utifall jag
skulle bli orolig… Intervju nr 3

Resultatdiskussion
Studiens syfte att beskriva kvinnliga patienters upplevelser av att genomgå en ortopedisk
operation har uppfyllts. Resultatet av studien visar på att upplevelsen av att genomgå en
ortopedisk operation är känslosam och där det är viktigt med information och gott bemötande.
Analysen av intervjuerna resulterade i tre kategorier med sex subkategorier. Kategorier som
identifierades var: information av kunnig och empatisk personal skapar trygghet, att genomgå
operation skapar känslor av både obehag och förtroende samt att bli sedd som en person och
ett bra bemötande ger en positiv upplevelse. Resultatet visar att behovet av bra information,
känsla av trygghet genom god kommunikation och kontinuitet är viktigt för en positiv
upplevelse för patienten.

Deltagarna i studien beskriver att när de blir bemötta av kunnig personal känner de sig
involverade i sin omvårdnad och det bidrar till trygghet hos dem. Informera patienten och ge
kunskap om vad som kommer att ske skapar enligt Katie Eriksson (1987, s 31) en medveten
och lärande människa.

Tidigare studier visar på att information genom samtal inför operation kan bidra till att
patienten känner trygghet (Pulkkinen, Junttila & Lindwall, 2016). Hur patienten upplever
situationen är en balansgång: att skapa kontakt, informera och samtidigt informera i lagom
stor mängd. Att småprata om alldagliga situationer och skapa trygghet i en för patienten
främmande miljö är viktigt för att minska på stress och oro inför situationen. Enligt Eriksson
(1987, s 83) har småprat en lugnande effekt och det är ett sätt att uppnå trygghet. Den kunskap
och överföring av information personalen bidrar med gör patienten mera självständig och
trygg.
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En studie av Westerling och Bergbom (2008) visar på vikten av att göra patienten delaktig,
vilket har betydelse för patientens välmående. Det sker genom att det ges användbar
information, kommunikation, kunna träffa och prata med erfaren vårdpersonal (ibid.).
Tillit i en vårdrelation växer fram genom förtroende och engagemang. Vårdaren finns där för
patienten och kan skapa hopp och mening i svåra situationer (Svensk sjuksköterskeförening,
2016).

En studie av Otley (2006) visar att gott om tid med patienten för att ge förklaringar och
besvara frågor skapar förtroende. Ett stödjande tillvägagångssätt kan också minska risken för
missförstånd om komplikationer uppstår som annars lätt kan leda till medicinska problem.
Vårdpersonal kan ofta underskatta hur viktigt ett personligt möte är för patienten och för att
en vårdrelation ska bli optimal.
En studie av Lucas (2007) visar att skriftlig information gällande patientens väg från
förberedelse till utskrivning bör ges till patienten så fort denne sätts upp på väntelistan då det
ger patienten en förståelse av vad som förväntas och vad som är realistiskt.

Kvinnorna i studien beskriver sina upplevelser av nära kontakt med sjuksköterskan och övrig
personal som lugnande vilket skapade trygghet och det upplevdes viktigt att få information
och kontinuitet. Det överensstämmer med Stomberg och Ömans (2006) studie som beskriver
sjuksköterskan som en viktig medarbetare som planerar för den enskilda patientens behov av
information och som under vårdtiden ger kontinuerligt information till patienterna.
Positiva förväntningar av att genomgå en operation skapar bättre resultat än om det finns
minsta tvivel att genomgå en operation eftersom det kan orsaka ökad värkproblematik och att
utfallet av rehabiliteringen då kan försämras (ibid.).

Deltagarna i studien berättade att processen pågått successivt med förberedelsen inför
operationen. De beskrev den glädje och en förväntan när kallelsen för operation kom. Rädsla
och otrygghet är känslor som de bearbetat längs vägen, men även hoppfullhet att operationen
kommer att bli av. Det överensstämmer med en studie av Gustafsson et al. (2010) där
deltagarna resonerade sig fram till beslut om operation genom motivation att slippa smärta
och få ett bättre liv. Viljan att bli hjälpt övervinner eventuella tvivel om att operationen kan
misslyckas och rädsla för komplikationer.
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Sjuksköterskor i en studie av Adugbire, Aziato och Dedey (2017) kommunicerade med
patienterna för att skapa tillit och förtroende. Denna kommunikation gjorde att patienterna
kände att de hanterades väl. Ett bra förhållande mellan sjuksköterska och patient ger ett
förtroende till patienten och ger dem en god upplevelse av vårdkvalitet och individualite t
(Charalambous et al., 2016). Resultatet av studien visar att deltagarna hade upplevt ett gott
bemötande och god omvårdnad av personalen. De faktorer som möjliggjorde god omvårdnad
var bland annat att patienten blev sedd som person. Det kunde ske eftersom personalen var
tillmötesgående, gav ett gott bemötande och var lyhörda vilket gjorde att deltagarna upplevde
sig delaktiga.

Det har beskrivits i en studie av Sundqvist och Carlsson (2014) att när miljön är full av
apparater och monitorer i en för patienten främmande omgivning, kan det skapa oro och
rädsla men när patienten upplever tillit kan hen överlämna sig i vårdpersonalens händer.
I enlighet med resultatet att se hela människan kan det jämföras med Erikssons (1987, s. 69)
holistiska idé att hjälpa patientens hela situation. Praktisk utförs det genom tvärvård där all
personal med olika kompetens arbetar tillsammans mot patientens bästa (ibid.).

Resultatet i denna studie beskriver även att trygghet och ett bra bemötande uppnås när all
personal bidrar med sin yrkeskunskap genom att personalen förstår betydelsen av att göra
patienten delaktig. Fortsatt kontinuitet med vårdpersonalen var av stor betydelse eftersom det
gjorde att patienterna hade en personlig kontakt under förloppet. Att involvera patienten och
inkludera dem i vården, i en så kallad personcentrerad vård, innebär att patienten blir mera
delaktig i sin sjukvårdssituation. Det har framkommit i en studie av Olsson, Karlsson, Berg,
Kärrholm och Hansson (2014) att sjukhusvistelsen kan förkortas med den personcentrerade
omvårdnadsmodellen då denna modell ger patienten möjlighet att ta del av sin behandling.
Dock visas i en forskningsstudie av Florin, Ehrenberg och Ehnfors (2006) att intresset från
patienter varierar angående hur delaktiga de vill bli. Tidigare har personcentrerad vård visat
goda resultat inom akut ortopedi enligt Olsson et al. (2014) och den modellen passar bra vid
elektiva operationer då patientens motivation och resurser är viktiga faktorer. Enligt Florin
och medarbetare (2006) var det tryggt att låta personal ta beslut i frågor som berör patienten.

Det var små detaljer som kvinnorna i denna studie uppskattade, till exempel att personalen
berättade om eventuella förseningar eller ändringar i programmet. Det framkom i studien hur

18

patienterna uppskattade personalens lugna agerande och det bidrog till att deltagarna upplevde
trygghet trots en främmande sjukhusmiljö.

Sjukhusmiljön är enligt Goh och Vehviläinen-Julkunen (2016) ofta stressig och
sjuksköterskan kan bara spendera en begränsad tid tillsammans med patienten och måste
snabbt kunna ta hand om dennes behov. Detta innebär att patienterna i deras studie upplevde
att deras välbefinnande och hälsa förbättrades genom sjuksköterskans omsorg (ibid.).
Många av deltagarna var sjukskrivna före operationen och var i behov av värktabletter för att
klara sina dagliga aktiviteter. Deltagarna såg fram emot en nya möjligheter och planer efter
genomgången operation. Enligt Lindgren et al. (2014) brukar patienterna efter genomgången
operation må bättre, behöva mindre sjukhusvård och förbruka mindre läkemedel.

Metoddiskussion
I denna studie har kvalitativa intervjuer använts för att på bästa sätt få insikt i kvinnornas
upplevelse av att genomgå en ortopedisk operation och är den metod som passade bäst mot
valt syfte.

Den kvantitativa metoden är inte tillämpningsbar när den bygger på statistik och mätbara data
när författarnas syfte var att belysa upplevelser (jmf. Olsson & Sörensen, 2011, s 66).
Urvalet att enbart välja kvinnor förutom de fysiologiska och psykosociala skillnader som
framkommit är att få en homogen grupps upplevelse. Utifrån relativt få intervjuer kan mönster
lättare synliggöras om gruppen är homogen (jmf. Olsson & Sörensen, 2011, s.57). En brist i
urvalet gällande studiens trovärdighet är att datainsamlingen enbart skett på ett sjukhus.
Intervjuerna utfördes två dagar efter operationsingreppet vilket kan innebära att endast de
mest välmående kvinnorna blev aktuella i studien. Detta kan göra att resultatet blir något
missvisande då mindre välmående patienter med mer biverkningar kanske hade tagit upp mer
negativa aspekter av upplevelsen. Det positiva resultatet kan anses tillförlitligt för denna
studie. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är mängden insamlade uppgifter som är
nödvändig för att svara på en forskningsfråga på ett trovärdigt sätt olika beroende på hur
invecklat syftet som studerats är. Författarna anser inte att fler intervjuer hade gett något annat
utfall.
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Efter att provintervjuerna genomförts modifierades en fråga så att den blev mer tydlig. Innan
ändring löd frågan: -Har du några funderingar? Den blev: -Har du något att tillägga eller är
det något du funderar över? Ett par frågor lades till efter de första intervjuerna då vi ville få
ytterligare information gällande upplevelsen. Valet att använda en semistrukturerad
intervjuguide gjorde det möjligt att få ett öppnare samtal.

Antalet intervjuer i studien var tio, med en längd på 10–20 minuter/intervju. Det var inte
intervjuernas längd som var av störst betydelse utan dess innehåll. Den intervju som bidragit
till många viktiga meningsenheter var en av de kortare intervjuerna. Eventuellt skulle det
tillföra mer till resultat om det genomförts fler intervjuer, men den begränsade tiden för denna
studie medgav inte detta. Intervjuerna av kvinnorna gjordes enskilt av författarna och delades
upp med hälften av intervjuerna var. Båda författarna läste igenom intervjuerna flera gånger
för att hitta skillnader och likheter i intervjutexterna. Det gjorde att innehållet kunde jämföras
på ett tidigt stadium.

Författarna har under analysarbetet haft en viss förförståelse till det som avsetts att undersökas
eftersom bägge författarna har erfarenhet av ortopedisk omvårdnad. Detta kan ha lett till att
tolkningar omedvetet gjorts på grund av personliga attityder och tidigare erfarenheter (Kvale
& Brinkman, 2014, s. 111-112; Polit & Beck, 2008 s. 196). Analysarbetet har skett
gemensamt med stegvist systematiskt tillvägagångssätt, vilket ses som en styrka. Enligt
Graneheim och Lundman (2004) finns risker när meningsbärande enheter plockas ut.
Kondenseringen av meningsenheterna gjordes om av författarna när enheterna var för långa
och innehöll flera upplevelser (ibid.).

Författarna arbetade utifrån Graneheim och Lundmans (2004) analysprocess för att öka
validiteten. Inga delar som svarade mot syftet fick utelämnas eller nya data tilläggas. De olika
stegen i analysprocessen beskrevs och följdes under arbetes skeende därför anser författarna
bidra till att trovärdighet uppnåtts. I kvalitativ forskning bedöms trovärdighet för studiens
resultat utifrån tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet, (Graneheim & Lundman, 2004).
Författarna har i analysen använt citat vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) är ett bra
sätt att öka tillförlitligheten eftersom det visar på deltagarnas upplevelse och att det inte finns
någon risk för tolkning.
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Tillförlitlighet handlar om att författarna valt lämpliga metoder för urval, datainsamling och
dataanalys samt om att utförandet har varit strukturerat och systematiskt i enlighet med
Graneheim och Lundman (2004). Författarna anser att resultatet av studien kan överföras på
andra sjukhus när de elektiva ortopediska operationerna utförs på liknande sätt. Resultatet kan
även överföras på män. Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan läsaren själv bestämma
huruvida resultatet är överförbart eller ej.

Arbetet strävar efter att följa de rådande etiska koderna för vårdpersonalens uppgift att ha
patientens hälsa som främsta mål och även verka för alla människors lika värde enligt Svensk
sjuksköterskeförening Värdegrund för omvårdnad. De forskningsetiska principerna är att ta
hänsyn till informerat samtycke, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet
(CODEX, 2017). I denna studie har författarna haft dessa principer i åtanke under arbetets
gång. Det har varit författarnas målsättning att vid intervjuerna ge tydlig information till
deltagarna, förmedla att det är frivilligt att deltaga och att deltagarna kan avsluta sitt
deltagande närhelst. Den risk författarna haft i åtanke att intervjuerna skulle kunna bli
påfrestande att genomgå efter operation var ej befogad. Ingen av deltagarna blev emotionellt
påverkad under intervjun och ingen av dem hade några svårigheter att berätta om sina
upplevelser av operationen.

Konklusion
Det är betydelsefullt att uppmärksamma de faktorer som påverkar kvinnor som genomgår en
ortopedisk operation. Samtliga deltagare i studien upplevde sig ha fått ett gott bemötande.
Exempel på bemötanden som gett patienten en bra upplevelse är att personalen
uppmärksammat patienten, presenterat sig och informerat under vårdförloppet. Att
kommunicera genom att skapa en relation och att patienterna kan känna att de får ett visst
inflytande gällande sin vård, som till exempel att få välja mellan att vara vaken eller sova
under operationen. Vidare ansåg deltagarna att bli sedd som en hel person och inte bara som
en höft eller ett knä var viktigt för att deras upplevelse av att operationen skulle bli positiv.
Självklara saker kan ur ett vårdarperspektiv upplevas onödigt att ge information om, men ur
ett patientperspektiv är det är viktigt att ge så korrekt information som möjligt. Patienterna ska
känna att de inte är till besvär och att inga frågor ska kännas dumma att ställa. Välinformerade
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patienter är tryggare och mindre oroliga för att till exempel återgå till hemmet trots att de
nyligen har genomgått en operation.
Att involvera patienten genom delaktighet är en viktig del av att göra vården personcentrerad
och för att patientens upplevelse av att genomgå en ortopedisk operation ska bli så positiv
som möjligt.
Författarna anser det skulle vara av intresse göra en liknande studie och utvidga med fler typer
av kirurgiska ingrepp på fler sjukhus, samt att även göra en jämförande studie med män.

22

Referenser
Ackerman, I. N., Graves, S. E., Wicks, I. P., Bennell, K. L. & Osborne, R. H. (2005).
Severely compromised quality of life in women and those of lower socioeconomic status
waiting for joint replacement surgery. Arthritis Care & Research, 53(5), 653-658.
Adugbire, B. A., Aziato, L. & Dedey, F. (2017). Patients’ experiences of pre and intra
operative nursing care in Ghana: A qualitative study. International Journal of Africa Nursing
Sciences, 6, 45-51.
Bager, L., Konradsen, H. & Sander Dreyer, P. (2015). The patient's experience of temporary
paralysis from spinal anaesthesia, a part of total knee replacement. Journal of Clinical
Nursing, 24(23/24), 3503-3510. doi:10.1111/jocn.13007
Bergman, M., Stenudd, M. & Engström, Å. (2012). The experience of being awake during
orthopaedic surgery under regional anaesthesia. International Journal of Orthopaedic and
Trauma Nursing, 16, 88-96. doi:10.1016/j.ijotn.2011.08.004
Charalambous, A., Radwin, L., Berg, A., Sjovall, K., Patiraki, E., Lemonidou, C. & Suhonen,
R. (2016). An international study of hospitalized cancer patients’ health status, nursing care
quality, perceived individuality in care and trust in nurses: A path analysis. International
Journal of Nursing Studies, 61, 176–186.
CODEX regler och riktlinjer för forskning. (2017). Informerat samtycke. Hämtad:
5maj, 2017, från
http://www.codex.uu.se/manniska2.shtml
Conradsen, S., Gjerseth, M. M. & Kvangarsnes, M. (2016). Patients’ experiences from an
education programme ahead of orthopaedic surgery–a qualitative study. Journal of Clinical
Nursing, 25(19-20), 2798-2806.
Dreinhöfer, K. E., Dieppe, P., Stürmer, T., Gröber-Grätz, D., Flören, M., Günther, K. P. &
Brenner, H. (2006). Indications for total hip replacement: comparison of assessments of
orthopaedic surgeons and referring physicians. Annals of the Rheumatic Diseases, 65(10),
1346-1350.
Dåvøy, G. A. M., Eide, P. H., Hansen, I., Midenstrand, M. & Törnqvist, L. (2012).
Operationssjukvård: operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnad: Lund:
Studentlitteratur.
Engström, Å., Boström, J., & Karlsson, A. (2017). Women's Experiences of Undergoing Total
Knee Joint Replacement Surgery. Journal of Perianesthesia Nursing, 3286-95.
doi:10.1016/j.jopan.2015.11.009
Eriksson, K. (1987). Vårdandets idé. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Stockholm: Liber utbildning.

23

Ethgen, O., Bruyère, O., Richy, F., Dardennes, C., Reginster, J., Ethgen, O. & Reginster, J.-Y.
(2004). Health-related quality of life in total hip and total knee arthroplasty. A qualitative and
systematic review of the literature. Journal of Bone & Joint Surgery, American Volume,
86(5), 963-974.
Florin, J., Ehrenberg, A. & Ehnfors, M. (2006). Patient participation in clinical decisionmaking in nursing: a comparative study of nurses' and patients' perceptions. Journal of
Clinical Nursing, 15(12), 1498-1508. doi:10.1111/j.1365-2702.2005.01464.x
Goh, M. L. & Vehviläinen-Julkunen, K. (2016). Hospitalised Patients' Satisfaction with Their
Nursing Care: An Integrative Review. Singapore Nursing Journal, 43(2), 11-27.
Graneheim, U. H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research:
Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today,
24(2), 105–112. Doi: 10.1016/j.nedt.2003.10.001
Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (2012). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso-och
sjukvård: Lund: Studentlitteratur.
Gustafsson, B., Hermerén, G. & Petersson, B. (2005). Vad är god forskningssed?: synpunkter,
riktlinjer och exempel. Stockholm: Vetenskapsrådet.
Gustafsson, B. Å., Ekman, S. L., Ponzer, S. & Heikkilä, K. (2010). The hip and knee
replacement operation: an extensive life event. Scandinavian Journal of Caring Sciences,
24(4), 663-670. Doi:10.1111/j.1471-6712.2009.00759.x
Gürsoy, A., Candaş, B., Güner, Ş. & Yılmaz, S. (2016). Preoperative Stress: An Operating
Room Nurse Intervention Assessment. Journal of PeriAnesthesia Nursing. 31(6), 495-503.
Herrero-Beaumont, G., Roman-Blas, J. A., Bruyère, O., Cooper, C., Kanis, J., Maggi, S.,…
Reginster, J.-Y. (2017). Clinical settings in knee osteoarthritis: Pathophysiology guides
treatment. Maturitas, 96, 54-57. doi:10.1016/j.maturitas.2016.11.013
Ko, Y. L., Wu, H. F. & Lin, P. C. (2013). A survey of patients' quality of life and healthcare
needs prior to undergoing total joint replacement surgery. International Journal of Nursing
Practice, 19(4), 415-422.
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun: Stockholm:
Studentlitteratur.
Lindgren, U. & Svensson, O. (2014). Ortopedi. Stockholm: Liber.
Lindgren, J. V., Wretenberg, P., Kärrholm, J., Garellick, G. & Rolfson, O. (2014). Patientreported outcome is influenced by surgical approach in total hip replacement: a study of the
Swedish Hip Arthroplasty Register including 42 233 patients. Bone & Joint Journal, 96-B(5),
590-596. doi:10.1302/0301-620X.96B5.32341
Lucas, B. (2007). Preparing patients for hip and knee replacement surgey. Nursing Standard,
22(2), 50-56.

24

Mitchell, M. (2003). Patient anxiety and modern elective surgery: a literature review. Journal
of Clinical Nursing, 12(6), 806-815. DOI: 10.1046/j.1365-2702.2003.00812.x
Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Kvalitativa och kvantitativa perspektiv:
Forskningsprocessen. Uppl, 3, 99. Liber.
Olsson, L.-E., Karlsson, J., Berg, U., Kärrholm, J. & Hansson, E. (2014). Person-centred care
compared with standardized care for patients undergoing total hip arthroplasty—a quasiexperimental study. Journal of Orthopaedic Surgery and Research, 9(1), 95.
doi:10.1186/s13018-014-0095-2
Otley, C. C. (2006). Perioperative evaluation and management in dermatologic surgery.
Journal of the American Academy of Dermatology. 54(1), 119-127.
Polit, D. F. & Beck, C. T. (2008). Nursing research: Generating and assessing evidence for
nursing practice. Lippincott Williams & Wilkins.
Pritchard, M. J. (2012). Pre-operative assessment of elective surgical patients. Nursing
Standard, 26(30), 51-56.
Pulkkinen, M., Junttila, K. & Lindwall, L. (2016). The perioperative dialogue–a model of
caring for the patient undergoing a hip or a knee replacement surgery under spinal
anaesthesia. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 30(1), 145–153.
Riksdagen. (2003). Lag om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460).
Utbildningsdepartementet. Hämtad: 28februari, 2017, från
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk- forfattningssamling/lag2003460-om-etikprovning-av- forskning-som_sfs-2003-460
Roman-Blas, J. A., Castañeda, S., Largo, R. & Herrero-Beaumont, G. (2009). Osteoarthritis
associated with estrogen deficiency. Arthritis Research & Therapy, 11(5), 241-241.
doi:10.1186/ar2791
Socialstyrelsen. (2014). Operationsstatistik i slutenvård. Hämtad: 5 februari 2017, från
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/operationerislutenvard
Stomberg, M. W. & Öman, U. B. (2006). Patients undergoing total hip arthroplasty: a
perioperative pain experience. Journal of Clinical Nursing, 15(4), 451–458.
Sundqvist, A. S. & Carlsson, A. A. (2014). Holding the patient's life in my hands: Swedish
registered nurse anaesthetists' perspective of advocacy. Scandinavian Journal of Caring
Sciences, 28(2), 281-288.
Svenska höftprotesregistret. (2015). Årsrapport. Hämtad: 5 februari, 2017, från
https://registercentrum.blob.core.windows.net/shpr/r/-rsrapport-2015-B1dTcO3Pe.pdf
Svenska knäprotesregistret. (2016). Årsrapport. Hämtad: 5 februari, 2017, från
http://www.myknee.se/pdf/SVK_2016_Eng_1.0.pdf

25

Svensk sjuksköterskeförening. (2016). Värdegrund för omvårdnad. Hämtad: 18 Maj, 2017,
från
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensksjukskoterskeforening/etik-publikationer/vardegrund.for.omvardnad_reviderad_2016.pdf.
Walker, J. (2012). Care of patients undergoing joint replacement. Nursing Older People,
24(1), 14-20.
Westerling, K. & Bergbom, I. (2008). The importance of nursing in perioperative care: a
patient's perspective. Journal of Advanced Perioperative Care, 3(4), 133–144.
Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan
forskning och klinisk verksamhet: Lund: Studentlitteratur.
World Health Organisation. (1948). WHO definition of Health. Hämtad: 16 juni, 2017, från
http://www.who.int/about/mission/en/
Åkesdotter Gustafsson, B. (2008). Att genomleva den perioperativa perioden vid akut och
planerad ortopedisk kirurgi. Doktorsavhandling, Södersjukhuset, Karolinska Institute,
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle/Department of Neurobiology,
Care Sciences and Society. Hämtad: 16 juni, 2017, från
http://hdl.handle.net/10616/38234

26

Bilaga 1

Förfrågan till patient om att delta i en intervjustudie
Vi är två operationssjuksköterskestudenter som studerar vid Luleå Tekniska Universitet och
ska skriva vårt examensarbete med fokus på den kvinnliga ortopedpatientens upplevelse av att
genomgå en operation. Eftersom ortopediska operationer är en stor del av en
operationssjuköterskas yrkesutövning, finner vi det intressant att fördjupa kunskapen om
detta. Du inbjuds att delta i denna intervjustudie eftersom du ska genomgå en planerad höfteller knäoperation.
Om du väljer att delta kommer vi att boka en tid för en intervju under din tid på sjukhuset när
det passar dig. Varje intervju beräknas ta cirka 30–60 minuter och kommer att spelas in. Vi
arbetar utifrån lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460). Det
insamlade materialet kommer att behandlas och förvaras i enlighet med god forskningsetik,
vilket innebär att gällande sekretess- och forskningsregler följs samt att resultatet kommer att
redovisas på ett sådant sätt att enskilda personer inte kan identifieras (2003:460). Du har
möjlighet att när som helst avbryta medverkan i studien utan att behöva uppge någon speciell
anledning. Ett avbrytande kommer inte heller att påverka din vård. Studien kommer efter
godkännande att publiceras i det digitala vetenskapliga arkivet, diva http://www.divaportal.org/. DiVa är ett system för forskningspublikationer och studentuppsatser samt ett
digitalt arkiv för långsiktig förvaring av publikationer.
Din medverkan är helt frivillig men kan bidra till förbättring av omvårdnaden och vi skulle
därför uppskatta om du ville delta.
Om du har frågor eller frågor om studien är du välkommen att kontakta oss.
Med vänliga hälsningar
Susanne Andersson

Jennie Öhman

Ann-Christin Karlsson

Leg. sjuksköterska
Operationssjuksköterskestudent

Leg. sjuksköterska
Operationssjuksköterskestudent

Universitetslektor vårdvetenskap
Handledare

kjellsusanne@gmail.com

jenvik-0@ltu.student.se

ann-christin.karlsson@pubcare.uu.se

073–3329525

073–0870788

0701–679927
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Tillstånd till intervjustudie:
Efter att ha tagit del av muntlig och skriftlig information, väljer jag härmed att deltaga i
intervjustudien Jag godkänner och lämnar samtycke till att delta
.......................................................................................................................................................
Datum, underskrift och avdelning
.......................................................................................................................................................
Blanketten lämnas påskriven vid intervjun till ansvarig operationssjuksköterskestudent som
utför examensarbetet. Studien kommer utföras under våren 2017.
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Bilaga 2

Intervjuguide
•
•
•
•
•
•
•
•

Hur gammal är du?
Tidigare operationer?
Hur upplevde du att komma till operationsavdelningen?
Kan du beskriva kommunikationen med anestesisjuksköterskor, undersköterskor,
operationssjuksköterskor och operatör som du mötte på operationsavdelningen?
Kan du beskriva hur du upplevde bemötandet på operationsavdelningen?
Vilka råd skulle du vilja ge personalen för att bäst bemöta patienten?
Upplevde du informationen före och eventuellt under operationen tillräcklig?
Har du några funderingar?

Följdfrågor
•
•
•
•

Kan du utveckla det?
Hur kände du då?
Kan du ge ett exempel?
Var det något du saknade?
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Bilaga 3

Informationsbrev till enhetschef och verksamhetschef med förfrågan om
medverkan i en kvalitativ intervjustudie
Härmed tillfrågas ni som är verksamhetschef och enhetschef inom ortopedisk vård vid Piteå
älvdals sjukhus om att få utföra intervjuer med patienter i ett examensarbete gällande
kvinnliga ortopedpatienters upplevelse av att genomgå en operation.
Vi är två operationssjuksköterskestudenter som studerar vid Luleå Tekniska Universitet och
ska skriva vårt examensarbete med fokus på den kvinnliga ortopedpatientens upplevelse av att
genomgå en operation.
Vi planerar att utföra individuella intervjuer med cirka 10–12 patienter under deras vårdtid
och varje intervju beräknas ta cirka 30–60 minuter. Samtliga intervjuer kommer att spelas in.
Deltagandet är frivilligt och patienterna kan avbryta sitt deltagande när som helst utan att
behöva ange någon anledning. Det insamlade materialet kommer att behandlas och förvaras
med god forskningsetik samt utifrån vedertagna forskningsregler. Dessutom kommer
resultatet att redovisas på ett sådant sätt att enskilda personer inte kan identifieras.
Examensarbetet kommer efter godkännande att publiceras i det digitala vetenskapliga arkivet
the Academic Archive Online, diva http://www.diva-portal.org/. DiVa är ett system för
forskningspublikationer och studentuppsatser samt ett digitalt arkiv för långsiktig förvaring av
publikationer.
Vi vill härmed be om godkännande att få intervjua kvinnliga patienter vid ortopedavdelningen
vid Piteå älvdals sjukhus om hur de upplevt sin operation.
Om vi får ert godkännande att genomföra intervjuerna planerar vi en tid och plats för dessa.
För mer information eller frågor kring detta, är du välkommen att kontakta oss.
Med vänliga hälsningar

Susanne Andersson

Jennie Öhman

Ann-Christin Karlsson

Leg. sjuksköterska
Operationssjuksköterskestudent

Leg. sjuksköterska
Operationssjuksköterskestudent

Universitetslektor vårdvetenskap
Handledare

kjellsusanne@gmail.com

jenvik-0@ltu.student.se

ann-christin.karlsson@pubcare.uu.se

073–3329525

073–0870788

0701–679927
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Tillstånd till intervjustudie:
Vi ger vårat samtycke att genomföra kvalitativa intervjustudier vid min enhet, som har till
syfte att belysa den kvinnliga ortopedpatientens upplevelse av att genomgå en operation.
.......................................................................................................................................................
Datum, underskrift och avdelning
.......................................................................................................................................................
Datum, underskrift och avdelning
.......................................................................................................................................................
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