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Sammanfattning 

Arbetet handlar om hur man som höft och knäopererad patient känner sig bemött på en 

ortopedisk vårdavdelning efter att ha fått en protes inopererad. Dessa operationer kan i 

efterförloppet vara mycket smärtsamma och behöver i regel lång rehabilitering, vilket 

ställer stora krav på personalens sätt att vårda och bemöta patienter i postoperativt 

skede. 

Syftet är att beskriva hur patienter efter höft och knäprotesoperationer upplever 

personalens bemötande på ortopedisk vårdavdelning. 

En litteraturstudie är gjord utifrån kvalitativa artiklar som har bearbetats och analyserats 

enligt Evans metod som utgångspunkt för ett deskriptivt resultat. 

Resultatet presenteras utifrån tre teman; Att känna sig bemött som en unik individ: som 

skildrar patienters upplevelser av hur personalen tillgodoser varje enskild patients 

behov. Att känna sig professionellt omhändertagen: beskriver hur patienter känner när 

de blir väl omhändertagna under sin postoperativa tid på avdelningen. Att känna sig 

förbisedd: beskriver att patienter känner sig försummade och negligerade under sin 

postoperativa tid på vårdavdelningen. För att patienter med höft och knäproteser skall 

uppleva vården som positiv diskuteras vikten av att sjuksköterskan ger god information 

till patienten, att hon får fortlöpande utbildning och att vårdpersonalen arbetar med 

etiska reflektioner.  

 

Nyckelord: qualitative, experience, nursing, orthopaedic, postoperative, relations, 

satisfaction, patient.  
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INLEDNING 

För patienter som söker vård är det betydelsefullt att blir bemötta på ett korrekt sätt och 

att vårdpersonalen respekterar patientens livsvärld. Detta leder till att patienterna blir 

tryggare och känner sig mer tillfreds med vården. Patienter som är i behov av att operera 

in en protes i knä eller höft har ofta svåra smärtor både pre- och postoperativt. När de 

återkommer till avdelningen efter operation är de helt beroende av vårdpersonalen och 

deras bemötande. Efter många möten med patienter under den tid jag arbetat inom 

sluten vården (23 år) har jag reflekterat över berättelser om hur patienter blivit bemötta 

av vårdpersonal under sin sjukhusvistelse. Jag har hört många både trevliga och 

”hemska” erfarenhetsberättelser och jag har även sett kollegor som bemöter patienter på 

ett mycket trevligt sätt men också de som bemöter på ett diskutabelt sätt. 

   Det är därför intressant att utifrån befintlig litteratur belysa hur patienter som opererat 

en höft eller knäprotes upplever personalens bemötande, det vill säga sjuksköterskor 

och undersköterskor, under postoperativ vård på ortopedisk vårdavdelning. 

 

BAKGRUND 

Knä och höftledsoperationer 

I Sverige idag är ortopedin den största kirurgiska specialiteten rent kvantitativt 

(Lindgren & Svensson, 2007). Enligt Svenska Höftprotesregistret som funnits sedan år 

1979 har 300 000 höftproteser inopererats. Det registreras 21000 nya 

höftprotesoperationer varje år till registret, från alla typer av vårdgivare, stora 

regionsjukhus och små privat mottagningar (Vgregion.se, 2010). Knäprotes operationer 

har registrerats i Svenska knäprotesregistret sedan 1975. År 2008 fanns det 76 kliniker i 

Sverige som tillsammans registrerade 10936 knäprotes operationer (nko.se, 2010). 

 

Tekniken har utvecklats på ett sådant sätt att det går fortare att operera, det är därför 

möjligt att hjälpa fler personer som är i behov av en ledprotes. Vanligast är att byta ut 

höft och knäleder mot en ledprotes, men också axel, armbåge och övriga leder kan 

komma ifråga. Ett av de största framstegen som gjorts inom kirurgin under de senaste 

50 åren är ledproteskirurgin (Lindgren & Svensson, 2007). För personer som lever med 

artros, reumatiska sjukdomar eller andra ledbesvär är insättning av en ledprotes 

avgörande för livskvalitén (Lindgren & Svensson, 2007). Målet efter att ha fått en 

protes inopererad är att patienten skall slippa smärta och samtidigt kunna röra sig 

besvärsfritt (Williamson & Hoggart, 2004). 

 

På ortopediska vårdavdelningar behandlas bland annat patienter som opererats på grund 

av olika skador och sjukdomar i rörelseapparaten, både akut och planerat. Patienterna 

som skall genomgå en planerad operation kommer till vårdavdelningen dagen före eller 

samma dag som operationen ska ske. Protesoperationer är oftast planerade, med 

undantag vid svåra frakturer där leden måste ersättas i samband med den akuta 

operationen (Landstinget Sörmland, 2009).   
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Problem relaterade till bemötandet av ortopedisk kirurgipatient  

Smärta  
Samlingsnamnet som beskriver ledskador som kan uppkomma till följd av skador, 

sjukdomar eller missbildningar i lederna är artros (Lindgren & Svensson, 2007). Åttio 

procent av alla som opereras för höft och knä proteser har artros (Vgregion.se, 2010).  

   Sjukdomen upptäcks oftast hos patienten när denne får svår smärta, men besvär som 

instabilitet och deformitet kan också förekomma. Artros sitter oftast i fingrar, rygg, 

knän eller höfter. När patienten haft smärta under lång tid kan en operation där byte av 

en led mot en protes vara en nödvändig åtgärd (Lindgren & Svensson, 2007). 

 

Vid olycksfall kan frakturer på lårbenshalsen förekomma. De senaste decennierna har 

antalet ökat, detta beror på att befolkningen blir äldre. Patienter som ådragit sig en 

fraktur har vanligtvis smärta i det skadade området, det kan också förekomma svullnad 

och ömhet. Rörligheten är oftast nedsatt eller inskränkt på grund av att patienten har 

svår smärta. Behandling av frakturer är antingen konservativ eller kirurgisk. Vid 

konservativ behandling får skadan självläka oftast med någon typ av avlastning. Om 

man opererar skadan lagas den med hjälp av plattor skruvar, spikar eller en protes 

(Lindgren & Svensson, 2007). 

 

Kunskaperna om smärta och smärtfysiologin har under de senaste åren ökat väsentligt, 

trots det får många patienter fortfarande smärtbehandling postoperativt enligt metoder 

som inte ändrats något under de senaste decennierna. Personalen har ofta okunskap om 

hur analgetika fungerar och dess biverkningar, patienterna får många gånger mindre 

doser än vad som skulle behövas för adekvat smärtlindring. Bland vårdpersonal finns 

det ”gamla” myter och traditioner som lever kvar vilket leder till att patienter har ont i 

onödan till exempel – ”Ingen har tagit skada av lite smärta” eller – ”Ketogan är dubbelt 

så starkt som morfin” (Rawal, 1999).  

   Smärtintensiteten kan bero på faktorer som patientens egna förväntningar, rädslor och 

ångest, men även miljö och bemötande påverkar smärtan. Smärta postoperativt är ett 

lidande som försenar patientens tillfrisknande och påverkar mobiliseringen negativt. 

Efter en större operation är smärtan behandlingskrävande upp till 3-4 dagar (Williamson 

& Hoggart, 2004). Vid otillräcklig smärtbehandling eller vid akut smärta frisätts 

stresshormoner i kroppen och det kan leda till cirkulatoriska, respiratoriska och 

metaboliska komplikationer samt en försämrad rörlighet (Werner & Strang, 2003). 

 

Enligt Campell-Yeo, Latimer och Johnston (2008) kan det vara komplicerat för 

vårdpersonal att vårda patienter med mycket svår smärta. Det är därför viktigt att lära 

sig använda rätt hjälpmedel i bemötandet av dessa patienter. I en studie som Campell-

Yeo et al (2008) gjort framgår att det kan få följder för vårdpersonalens sårbarhet och 

fortsatta yrkesutövande om de inte har den kunskapen. Ett av de bästa verktygen är 

empati och det innebär förmågan att dela någon annans känslor eller att förstå någon 

annans känslor. I Grekiskan finns ordet empatheia som betyder ”medkänsla” (Campell-

Yeo et al. 2008). 

Den postoperativa vården  

Dagen efter operationen startar vanligtvis patienterna sin rehabiliteringsträning med 

hjälp av sjukgymnaster och avdelningspersonal. Ju fortare man som patient kommer 

igång med rehabiliteringen desto bättre, eftersom tidig mobilisering minskar risken för 
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komplikationer. I samband med operationen lokalbedövas den nya leden. Bedövningen 

som sitter i ungefär 24 timmar och kompletteras med smärtstillande tabletter. Under 

rehabiliteringen kan patienten få smärta i den nya leden. Vid behov kan patienten få 

injektion med smärtstillande läkemedel (Rawal, 1999). 

 

Patienten får belasta helt på det opererade benet dagen efter operation, om inte den 

läkare som opererat har några invändningar. Vårdtiden för patienter som opererat in en 

protes är om allt är normalt 3-4 dagar på vårdavdelning. Med risk för luxation 

(urledvridning) i höften bör patienterna undvika att böja höftleden mer än 90° och inte 

heller korsa knäna under de 2-3 första månaderna (Lindgren & Svensson, 2007; 

Karolinska Universitetssjukhuset, 2008). 

   

Rehabiliteringen efter en knäprotes operation är lite mer krävande än efter en 

höftplastik. Redan på den postoperativa avdelningen uppmanas patienten att spänna sin 

lårmuskel för att börja träna knäet. En vecka efter operation bör en patient med ett 

”nytt” knä kunna böja 90°. Arbetsterapeuten hjälper patienterna inför hemgång med 

olika hjälpmedel för att underlätta patientens ”nya” dagliga liv (Lindgren & Svensson, 

2007; Karolinska Universitetssjukhuset, 2008). 

Bemötande av patient  

Studier visar att patienter som fått en höft eller knäprotes inte alltid blir bemötta på ett 

sätt som främjar hälsa och välbefinnande (Edwards et al, 2004; Archibald, 2003). När 

patienten upplever att denne blir kränkt eller förlorar kontrollen till följd av vård och 

behandling uppstår ett vårdlidande, otillräcklig smärtlindring postoperativt kan leda till 

förvärrat sjukdomstillstånd. En skelett eller/och vävnadsskada kan betraktas som ett 

sjukdomslidande, det kan associeras med ett hot mot individens existens, välbefinnande 

och integritet (Werner & Stang, 2003). 

   Ett vårdlidande upplevs också när personen tappar helheten och kontrollen som vid 

upplevelse av kränkning, hot eller förlust. Hälsa och lidande sätts i fokus före sjukdom i 

en vårdvetenskaplig hälsobild (Wiklund, 2005). Eriksson (1994) belyser att det lidande 

som uppstår kommer att påverka personen i nuet och det kommer att försvåra personens 

återhämtning efter skadan och operationen. 

 

Personer som upplever ett lidande ställer sig frågan, varför? Svaret uteblir ofta, det kan 

leda till att personen blir mer ensam i sitt lidande (Eriksson, 1994). Patienter som lider 

behöver handledas av personal för att kunna uttrycka och formulera sitt lidande, när 

patienten berättat för personalen om sitt lidande kan de reflektera över situationen 

tillsammans (Wiklund, 2000). Hälsa är något som människan är och hälsa är inget 

människan har. Det krävs inte att människan upplever en frånvaro av en 

sjukdomsdiagnos för att kunna uppleva hälsa. Syftet med att vårda är att stödja 

patienten så att hälsa kan upplevas och att försöka lindra personens lidande (Wiklund, 

2005).  

 

En vårdrelation måste vara god för att en vårdgemenskap och en vårdprocess ska kunna 

fungera, där patientens värdighet skall värnas i en caritativ anda (Wiklund, 2005). En 

studie på patienter som opererat en höft eller knäprotes gjord av Edwards, Staniszweska 

och Crichton (2004) visar att en god relation mellan patienter och personal är viktig för 

att patienterna skall känna sig tillfreds under sin vårdtid. En vårdrelation handlar om hur 
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patientens fysiska, psykiska och sociala behov tillgodoses. För patienten handlar 

vårdrelationen om hur denne blir förstådd, sedd och bekräftad av vårdaren. Det är 

vårdarens förhållningssätt till patienten som kallas vårdhandling och vårdaktivitet 

(Eriksson & Lindström 2000). 

 

Människans livshistoria beskrivs genom den subjektiva kroppen, den har emotionella 

känslor och är ett verktyg för att få kontakt med världen. Patientens skada eller sjukdom 

får inte vara i fokus utan personalen skall se hela människan. Det är viktigt att den levda 

kroppen, människans livsvärld och den subjektiva kroppen är människans identitet och 

att det är med kroppen som vi ser, hör och tänker (Wiklund, 2005). När kroppen sviker 

och inte fungerar som väntat upplever patienten sin kropp som opålitlig och 

otillfredsställd och patienten strävar efter att åter få makt över sin kropp (Lindwall, 

Dahlberg & Bergbom, 2001). 

Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område i 

relation till bemötande 

När patienter drabbas av sjukdom eller skada och hamnar i sjukvårdens händer känner 

de sig många gånger i ett underläge. Det är viktigt att personalen upprättar en god 

kontakt med patienten, ett bemötande som inger förtroende gör att patienten känner 

trygghet till vården (Johnsson, 2008).  Enligt Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och 

sjukvårdens område beskrivs att personalen måste uppträda hänsynsfullt mot patienten 

med en medmänsklig kontakt som riktar sig till samarbete (SFS:1998:531). Oftast går 

bemötande och respekt hand i hand (Johnsson, 2008). Alla journalhandlingar skall 

skrivas på ett sådant sätt att patientens integritet inte ifrågasätts, det får inte heller 

förekomma oprofessionella möten med patienten så att förtroendet för vården rubbas. 

All personal måste hålla sig till sin egen yrkesroll och professionalitet. Patienter som är 

våldsamma, störande eller besvärliga på annat sätt skall bemötas av hälso- och 

sjukvårdspersonalen på ett professionellt och respektfullt sätt så långt det är möjligt 

(SFS:1998:531). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Möten mellan patienter och personal sker ständigt och det är viktigt att dessa möten 

fungerar för alla parter. Litteratur visar att nyopererade patienter som inte upplever ett 

bra bemötande och god smärtlindring riskerar komplikationer under den postoperativa 

fasen, såsom att cirkulationen och andningen påverkas negativt.  

   Patienter som vårdas postoperativt på vårdavdelning och som inte får ett bra 

bemötande kan påverkas negativt i rehabiliterings- och smärtlindringssyfte. Det i sin tur 

kan vara grund till ett försämrat operationsresultat samt för ett vårdlidande och 

försämrad livskvalité. Det kan därför vara av vikt att beskriva hur patienter efter höft 

och knäprotes operationer upplever personalens bemötande för att få fram kunskap som 

kan leda till att dessa patienter får bättre välbefinnande och hälsa postoperativt. 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva hur patienter efter höft och knäprotesoperationer upplever 

personalens bemötande på ortopedisk vårdavdelning. 
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METOD  

Metoden är en litteraturstudie där artiklar med en kvalitativ ansats har använts. Arbetet 

är upplagt enligt Fribergs (2003) modell som bygger på att sammanställa kvalitativa 

studiers resultat som kan bidra till evidensbaserad omvårdnad. Ansatsen har valts för att 

man skall kunna använda den vetenskapliga kunskapen inom vårdverksamheten. Den 

kvalitativa forskningen ligger till grund för det praktiska vårdarbetet där fokus ligger på 

att förstå vad lidande innebär för patienten. Kvalitativ forskning är inriktad på 

patientens upplevelser, erfarenheter, förväntningar och att dennes behov tillgodoses. De 

kvalitativa studierna kan på så sätt utgöra grunden för det evidensbaserade vårdandet 

(Friberg, 2003). 

Datainsamling 

Informationskälla var Databasen Cinahl, som är inriktad på vård, omsorg och 

omvårdnad. Sökningar gjordes också på databaserna Medline och SwedishMeSH, men 

där hittades ingen information. På följande tidskrifters hemsidor gjordes sökningar, 

Orthopaedic Nursing, Jourmal of Orthopaedic Nursing och Vård i Norden, som gav 

tips om fler sökord. 

 

De sökord som användes var: qualitative, experience, TKR (Total Knee Replacement), 

communication, nursing, orthopaedic, approach, postoperative, relations, holistic view, 

nurse, satisfaction, patient.  

 

I första artikelsökningen söktes det på sökorden varför sig, därefter i olika 

kombinationer och slutligen hittades 180 artiklar. Efter att ha läst dessa artiklars abstract 

valdes åtta ut som passade in på urvalskriterierna. Urvalskriterierna för artiklarna var: 

Patientens upplevelse, kvalitativ metod, ortopedisk vårdavdelning, höft eller knä 

protesoperation, postoperativt och bemötande. Artiklarna skulle ha varit publicerade 

emellan år 1999 – 2009. De artiklar som inte var av intresse och uteslöts ur studien 

innehöll behandling av barn, åsikter från vårdpersonal eller att en kvantitativ 

analysmetod använts. Vid alla artikelsökningar har Peer Reviewed använts. 

 

Dataanalys 

De återstående åtta artiklarna analyserades med en innehållsanalys enligt Evans (2002). 

Analysmetoden innebär att sammanställa all data som framkommit utifrån de åtta 

artiklarna. Evans metod beskrivs utifrån fyra steg som innebär:  

1. Läsa artiklarna ett flertal gånger för att finna det som är betydelsefull i dem och 

för att få en helhetsuppfattning av artiklarna.  

2. Identifiera ”nyckelinnehållet” i artiklarna. Framhålla de meningsbärande 

enheterna i texterna.   

3. De olika meningsbärande enheterna som överensstämmer med varandra och har 

liknande innehåll sammanställs till teman. Även eventuella subteman 

sammanställs.  

4. Utformning av resultatet från de olika teman som kom fram under arbetet. 
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Analysen av artiklarna började med att de lästes var och en för sig ett flertal gånger för 

att få en helhetsbild av innehållet. Därefter plockades stycken och citat ut ur artiklarna 

som svarade på arbetets syfte, dessa bildade därefter meningsbärande enheter. De 

meningsbärande enheterna sorterades in i olika grupper utifrån liknande innehåll. Från 

analysen som utfördes framkom tre teman som bildar studiens resultat. 

 

RESULTAT 

Resultatet består av tre teman som beskriver hur patienter som opererats för en höft eller 

knäprotes upplever bemötandet av personal på ortopediska vårdavdelningar 

postoperativt. De tre temana är följande: 

 

 Att känna sig bemött som en unik individ  

 Att känna sig professionellt omhändertagen 

 Att känna sig förbisedd  

 

Att känna sig bemött som en unik individ 

Resultatet visar att patienter känner sig som unika individer när personalen bemöter 

varje individ som en egen personlighet och har kunskap om vad varje enskild patient 

behöver. Postoperativt efter protesoperationer kan patienter ha svår smärta som de inte 

har förväntat sig, de är då mycket tacksamma för att personalen vet hur smärtan skall 

lindras (Montin, Suominen & Leino-Kilpi, 2002; Carr, 1999). 

 

Patienter känner sig som unika individer känner sig patienterna som när personalen 

sitter ner och informerar om hur det kommer att kännas efter operationen. Patienterna 

uppskattar när de får information om hur rehabiliteringen kommer att gå till. Patienterna 

får då också reda på att det finns hjälp att få vid obehag eller smärta postoperativt och 

att de i ett tidigt skede skall be om smärtlindring. En patient uttrycker detta så här: ”I 

thought I can wait, I won’t ask for painkillers so often, but they told me it is okay to ask 

for them whenever necessary” (Montin et al., 2002; Carr, 1999).    

 

Ett annat bemötande som gör att patienterna känner sig som unika individer är när de 

skall läggas in på avdelningen för operation och personalen välkomnar och hälsar på 

dem. Patienten känner sig bekräftad som person när personalen visar till rummet och tar 

sig tid att berätta var på avdelningen matsal, tv-rum och toaletter finns (Montin et al., 

2002; Carr, 1999).  

 

Patienterna känner sig unika och speciella då sjuksköterskan tillbringar tid hos dem. 

Nyopererade patienter uppskattar att sjuksköterskan besöker varje sängplats med jämna 

mellanrum för att på så sätt ha uppsikt på eventuell smärta, detta leder till att patienterna 

slipper känna sig osäkra och istället känner sig bekräftade och trygga. Det känns tryggt 

att som patient i en beroendeställning veta att personalen ofta kommer in och visar 

intresse för att se efter att de mår bra (Montin et al., 2002; Carr, 1999). 

 

Under rehabiliteringsträningen känner sig patienterna som unika individer då 

sjukgymnaster och personal hjälper och stöttar dem under träningen. Med mycket 

uppmuntran och stimulans från personalen får patienterna en stark tro på sig själva och 
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kan på så sätt nå sitt mål: ett bättre liv med protes efter operation (Jacobson, 

Myerscough, DeLambo, Fleming, Hoddleston, Bright & Varley, 2008; Marcinkowski, 

Wong & Dignam, 2005).  

 

Att känna sig professionellt omhändertagen 

Patienter beskriver att personalens bemötande efter proteskirurgi uppfattas som ett 

professionellt omhändertagande vilket en patient uttrycker så här:”They know what to 

do, you can only sense it, but when the nurse comes she knows” (Montin et al., 2002, 

s26).  

 

Enligt Montin (2002) vet patienterna vad ett professionellt omhändertagande är; det är 

när kompetent vårdpersonal vet vad som kommer att hända och denne förstår vad 

patienterna behöver utan att fråga. Patienterna uppskattar när sjuksköterskan bedömer, 

ger förslag på och ger dem läkemedel när det behövs. Patienterna känner att deras vård 

före och efter operationen är välplanerad och att det finns utrymme för flexibilitet. 

 

Patienterna känner sig professionellt omhändertagna av personalen när de inför 

operation svarar på frågor och bemöter oro och rädsla inför operation. Detta bygger upp 

en tillit hos patienterna som gör att de känner sig lugna och trygga postoperativt. Dessa 

patienter har ett mycket stort förtroende för personalen och patienterna vet att 

personalen använder all sin kunskap för att hjälpa till under rehabiliteringen (Edwards, 

Staniszweska & Crichton, 2004). 

 

Enligt Jacobson (2008) och Archibald (2003) känner sig patienterna professionellt 

omhändertagna när de kommer tillbaka från operationsavdelningen och sjuksköterskan 

uppfattar att patienten har smärta och då omgående ger den smärtlindring som behövs.  

Innan operation har flera patienter ”trott” att de skall ha smärta och obehag efter 

operation, de blir förvånade när de efter operation inte behöver ha ont utan blir 

smärtstillade med detsamma. Innan operation har dessa patienter blivit ”skrämda” av 

”snälla” vänner och bekanta som informerat om att det kommer ”göra ont” och att man 

inte kan röra på sig efter operation. Patienterna blir glatt överraskade när de inte har 

någon smärta postoperativt och tacksamma för personalens professionella bemötande. 

 

”I can honestly say that I have not suffered, not what I call real pain, at all. But the only 

sensation I get in it is it aches. If I use it too much it aches. But no real pain, I’ve not 

had any real pain in it at all. No, even at the beginning, like the day of the operation, (I 

had) nothing that I could call real pain. (Whether) it was the painkillers, I don’t know”. 

(Archibald, 2003, s. 388-389). 

 

Patienterna känner sig professionellt bemöta när de innan operation får information av 

narkosläkare och ortopeder om att det kan göra ont postoperativt och att de skall be om 

smärtstillande i god tid innan ”smärtan får tag”. De känner sig också professionellt 

omhändertagna och glatt överraskade när de några dagar efter operation inser att det är 

de smärtstillande preparaten som gjort dem fria från smärta. De uppskattar att 

personalen gett dem läkemedel regelbundet vilket ledde till att de inte fick så ont som de 

hade trott (Carr 1999; Montin et al., 2002).   
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Ett professionellt omhändertagande innefattas också av att det förekommer en 

avslappnad atmosfär på vårdavdelningen. Det gör att patienterna känner sig mindre 

stressade och det främjar den framtida rehabiliteringen och ger en positiv upplevelse av 

patientens sjukhusvistelse. Patienterna känner tydligt under sin tid på vårdavdelningen 

hur organisationen fungerar och hur atmosfären bland personalen är (Carr 1999; Montin 

et al., 2002).  

 

Patienterna tycker att det är ett professionellt omhändertagande när de får träffa samma 

doktor under sin tid på vårdavdelningen. Patienterna har en god uppfattning av hur 

vårdpersonalen arbetar, men de tycker att det är synd att de inte får träffa samma 

sjuksköterska under sin tid på avdelningen men de har förståelse varför (Montin et al., 

2002).   

Att känna sig förbisedd  

Studiens resultat visar att patienterna känner sig förbisedda som individer när 

personalen inte bemöter patienten på ett professionellt sätt. Förbisedda som individer 

känner de sig också när personalen inte hälsar eller visar något intresse av hur de mår 

efter operationen, patienterna är beroende av personalens engagemang och hur de blir 

bemötta. Patienter som vårdas på sjukhus är känsliga för hur personalen agerar och 

uttrycker sig, om relationen inte fungerar och personalen missbrukar patienternas 

förtroende kan ett vårdlidande uppstå (Carr, 1999; Montin, 2002).   

 

Patienterna känner sig som förbisedda individer när personalen inte lyssnar då de har 

smärta efter operation och nonchaleras då de ber om smärtlindring. En del patienter 

upplever smärtor när personalen vårdar dem och när de uppmärksammar personalen på 

att det gör ont antyder personalen att denne ”skriker” för ingenting.  Patienterna 

upplever då att personalen inte respekterar och inte heller lyssnar på dem. Patienter 

reflekterar över att relationen mellan patienter och personal inte är jämlik (Carr, 1999; 

Bergh, Jakobson, Sjöström & Steen, 2005; Jacobson, 2008).  

 

Enligt Montin (2002) känner patienterna sig förbisedda som individer när personalen 

drar upp grindarna på sängen utan att informera, en patient säger; ”I understand that the 

purpose of restraint is to look after the patient” (s26). När personalen i sin kontakt med 

patienterna nonchalerar eller kommer med syrliga kommentarer känner sig patienterna 

illabemötta, kränkta och förbisedda (Montin et al., 2002; Carr, 1999).  

 

Patienterna känner sig förbisedda som individer när de ser att personalen går omkring 

och serverar kaffe och gör andra ”sysslor” än att sköta om patienterna. Kaffebesöket 

uppskattas av patienterna men de känner sig djupt besvikna då personalen inte ser deras 

behov av hjälp då kaffeserveringen gör det legitimt att vara upptagen. Patienterna 

upplevde sig också förbisedda som individer när de spontant ville ställa frågor om sin 

rehabilitering men inte vågar av rädsla för att personalen skulle tycka att den inte var 

relevant. En av konsekvenserna av att inte våga fråga är att patienten inte alltid kommer 

ihåg sina frågor och funderingar när tillfälle ges för samtal med personalen, detta leder 

till frustration hos patienterna (Edwards et al., 2004; Edwards, 2003; Carr, 1999).  

 

Att få besked om att den fortsatta vården blir i hemmet och att de skall skrivas ut från 

den ortopediska vårdavdelningen kan bidra till att patienterna känner sig förbisedda som 
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individer. Många blir förtvivlade när de enligt sig själva inte mår bra och fortfarande har 

smärta, de känner sig kränkta när ingen tror på dem. De känner sig också som 

förbisedda individer när de efter utskrivningssamtalet med sjuksköterska och 

sjukgymnast upplever att de inte fått all den information om sin rehabilitering som de 

skulle ha behövt inför hemgång. Flera av patienterna känner osäkerhet och oro för att 

felbelasta det opererade benet när de skall träna själva hemma (Edwards 2003; Carr, 

1999).  

 

”I just want to do everything corrrectly. I don´t want to go back to Outpatients in 6 

weeks and be told oh, you shouldn´t have been walking on it and that could have done 

damage. And end up having to go through another surgical procedure just because I´ve 

not followed instructions” (Edwards, 2003, s 21). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Att metodiskt och systematiskt utföra val och analys av artiklar är viktigt för att 

säkerställa arbetets kvalitet och resultatets användbarhet. För att arbeta med kvalitativt 

material har Friberg (2006) presenterat en modell som innebär att man analyserar 

vetenskapliga artiklar som sedan leder till ett resultat som kan användas i praktiskt 

vårdarbete. Modellen passade väl i detta arbete som skulle belysa patienters upplevelser. 

Blandningen av artiklar gav en bredd åt resultatet. En av artiklarna var från Sverige, en 

var finsk, en var från Nya Zeeland och fem från Storbritannien. Detta gav en 

nordeuropeisk syn av förhållandena samtidigt som det gick att göra en liten jämförelse 

mot annan världsdel.  

 

Det var inte helt lätt att hitta, för syftet, relevanta artiklar. Det fanns en del material 

rörande bemötande men oftast var dessa artiklar antingen beskrivna ur ett 

sjuksköterskeperspektiv, för gamla eller också var de kvantitativa. Dessa kunde inte 

användas eftersom arbetet skulle belysa ett patientperspektiv utifrån aktuell kvalitativ 

forskning. Sökningarna gav inte den mängd material som var önskvärt, ambitionen var 

att hitta mellan 10 – 20 artiklar. Analys gjordes på de åtta artiklar som hittades. 

Resultatdiskussion 

Artiklarna som använts i arbetet beskriver hur patienter som fått en protes i höft eller 

knä upplever att de blivit bemötta postoperativt på en ortopedisk vårdavdelning.  

Studien beskriver både positiva och negativa möten mellan patienter och personal.  

Vikten av information 

Studiens resultat visar att patienter med nyopererade knä eller höft proteser kände sig 

sedda som unika individer när personalen tog sig tid att sitta ner och prata enskilt och 

brydde sig om dem en stund. Även Flynn (2005) fann att patienterna kände att 

sjuksköterskan behandlade dem som individer, hade tid att lyssna och inte sprang iväg 

utan stannade kvar och gav bra information om deras vård. Resultatet visar också att 

patienter kan känna sig förbisedda som individer när personalen inte informerar 

tillräckligt om den situation som patienten kommer att uppleva efter sin höft eller 

knäprotes operation. Det är sjuksköterskans uppgift att informera patienten om vad som 
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kommer att hända före och efter operation. En patient som inte fått information blir inte 

trygg efter operation och är då svår att smärtstilla vilket är viktigt inför rehabiliteringen 

(Montin et al., 2002; Carr, 1999). När kontakten mellan patient och personal fungerar 

bra är inte patienten rädd för att be om smärtlindring under dennes tidiga 

rehabiliteringsfas. 

 

Enligt Flynns (2005) studie är patienterna mycket tillfredställda med den postoperativa 

vård som de fått under sin tid på den ortopediska vårdavdelningen. Patienterna tycker att 

de fick ett professionellt bemötande och är mycket nöjda med personalens kompetens 

och deras sätt att kommunicera. McCabe´s (2003) studie visar också på att patienter är 

nöjda med sjuksköterskors sätt att kommunicera och bemöta patienter på. Patienterna 

som ingick i studien beskriver hur viktigt de tycker att det är att vårdpersonalen pratar 

och bemöter dem som individer. Enligt Wiklund (2003) måste vårdrelationen vara god 

för att en bra vårdgemenskap och för att vårdprocessen skall fungera. 

  

Enligt resultatet i föreliggande studie är det bra om sjuksköterskan vid hemgång kan 

sitta ner och gå igenom all information som patienten fått av sjukgymnaster och läkare 

för att eventuellt förtydliga vad informationen innebär när patienten kommer hem. 

Enligt Edwards (2003) och Carr (1999) litar patienterna på informationen de får av 

personalen men känner sig ändå osäkra många gånger, de vet att personalen har mycket 

att göra och är därför oroliga att de inte får all information de skulle ha haft. Lithner och 

Zilling (1998) har gjort en litteraturstudie där de frågat om ökad preoperativ information 

ökar patienters välbefinnande postoperativt. Sammanfattningen av studien visar att de 

patienter som fått god information hemskickad innan operation mådde bättre 

postoperativt. Patienterna som fick information innan inläggning och där sjuksköterskan 

vid ett individuellt samtal kontrollerar hur mycket av informationen patienten uppfattat 

och kompletterade den information patienten inte tagit till sig Dessa patienter hade i 

genomsnitt två dagar kortare vårdtid än de som bara fick kort information då de kom till 

sjukhuset. Detta visar på att ett bra bemötande och information till patienterna kan skapa 

bättre vårdkvalitet och förkorta vårdtiderna. 

 

De patienter som inte får ett bra bemötande och information fortlöpande av personal 

postoperativt efter höft eller knä protesoperation känner sig förbisedda som individer 

(Montin et al., 2002; Carr, 1999). När personalen nonchalerar patienternas smärta och 

inte ger någon smärtlindring känner sig patienterna förbisedda (Carr; 1999; Bergh et al, 

2005; Jacobsson, 2008). Dåligt bemötande av personalen kan leda till att patienter inte 

vågar fråga efter något smärtstillande och det i sin tur leder till att patienten inte klarar 

av sin rehabilitering. Ett vårdlidande kan uppstå av att patienterna inte får tillräcklig 

smärtlindring (Werner & Stang, 2003). Det kommer tyvärr alltid finnas kvar personal 

inom vården som man inte kan få att ändra sitt beteende men det är viktigt att vi som ser 

vad som händer reagerar och på så vis skyddar patienterna och tillgodoser deras behov. 

Fortlöpande utbildning 

Resultatet av studien visar att många patienter som skall genomgå en knä eller 

höftprotesoperation tror att de måste lida och ha ont postoperativt och de blir positivt 

överraskade att så inte är fallet (Archibald, 2003). För många är en operation en stor 

påfrestning både kroppsligen och själsligen, att livet efter protesoperationen skall bli 

bättre och lättare är deras stora hopp. I bemötandet av dessa patienter är det som 
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personal viktigt att bemöta varje patient som en unik individ. Alla patienter har sin egen 

livsvärld och det är viktigt att sjuksköterskan respekterar detta. Wiklund (2003) skriver 

att om vårdpersonalen har en caritativ hållning och tar ansvar för vården så känner 

patienten sig trygg. Inom vården finns det alltid personal som behöver påminnas om hur 

man bemöter patienter, därför behövs det för all personal kontinuerlig fortbildning och 

handledning i ämnet - Bemötande av patienter. Ett dåligt bemötande av personalen är 

inte acceptabelt, personalen har i sin utbildning lärt sig att bemöta alla med respekt och 

att se varje individ - bygga en bra vårdrelation. McCabe (2003) skriver i sin slutsats att 

vården skulle behöva mer utbildning för personalen i kommunikation och bemötande 

för att höja kvalitén på vården.  

 

Att bemöta varje patient som en unik individ stärker patientens självförtroende och det 

hjälper under rehabiliteringsfasen. Som personal skall det vara självklart att alla 

patienter behandlas och bemöts professionellt. Patienter som är inneliggande på sjukhus 

befinner sig i underläge för att de är sjuka och i behov av hjälp. Det är viktigt att bemöta 

dessa på ett professionellt och korrekt sätt så att vårdvistelsen blir så behaglig som 

möjlig och att inget vårdlidande skall uppstå (Wiklund, 2003). 

 

Täta besök och god patientkontakt gör att patienter känner sig sedda och på så sett 

bekräftade som unika individer. Detta leder till trygga patienter. Sjuksköterskan har i sin 

utbildning lärt sig vad patienter behöver för läkemedel postoperativt, alla patienter 

upplever smärta olika därför är det viktigt att som sjuksköterska se individuellt på varje 

patient vad denne är i behov av för smärtlindring. Rawal (1999) skriver ”För att erbjuda 

säker och effektiv vård måste sjuksköterskan kontinuerligt uppdatera sina kunskaper i 

smärtbehandling” (s.159).  

   

Sammanfattningsvis kan vi som vårdpersonal enligt McCabe (2003) ”klappa oss på 

axeln” och säga att vi är bra på att bemöta patienter och att de känner sig trygga när de 

befinner sig postoperativt på vårdavdelning men att det alltid behövs mer fortbildning 

för personalen så att denne inte går kvar i ”gamla hjulspår” utan utvecklas och att 

kompetensen ökar. 

Vikten av etiska reflektioner 

Att arbeta utifrån ett etiskt förhållningssätt som personal innebär att man respekterar 

patienten och lyssnar på hur denne vill bli bemött och inte tror att man som personal 

”vet” hur patienten vill bli vårdad (Wiklund, 2003). Föreliggande studie beskriver 

samhället överlag, det framkommer inte hur olika kulturer upplever bemötandet i 

vården. I samhället kommer det in fler och fler olika kulturer som behöver vård då är 

det som personal att acceptera och hjälpa också dessa patienter i deras livsvärld. Det är 

en viktig del i personalens profession att kunna möta patienter i dennes egna livsvärld 

för att inte orsaka ett lidande för patienten i mötet med vården. Personalen är patientens 

företrädare och därför är det viktigt att inte missbruka det förtroendet utan lyssna till hur 

patienten vill bli behandlad och anpassa vården efter det. 
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Vidare forskning 

Det var svårt att hitta artiklar som skrivits utifrån ett patientperspektiv. Därför finns det 

behov av mer forskning utifrån patienters upplevelse av hur de erfar sin vård i samband 

med proteskirurgi. 

Praktiska implikationer 

 Fortlöpande utbildning av vårdpersonalen om bemötande 

 Utbildning om hur andra kulturer vill bli bemötta under sin tid inom vården 

 Etiska reflektioner om hur patienter vill bli bemötta 

 Handledning i bemötande av patienter. 

 

Konklusion 

Resultatet i denna studie visar att patienter som blivit opererade för en höft eller 

knäprotesoperation upplever att de blir bemötta som enskilda individer och på ett 

professionellt sätt. De uppskattar när personalen ”tar sig tid” och tittar till dem ofta för 

att höra efter om hur de mår. Studien visar också att ett gott bemötande där patienten 

vågar tala om att denne har smärta kan leda till bättre smärtlindring och en bättre 

rehabilitering för patienten, vårdrelationen är viktig. Förbisedda som individer känner 

sig patienter när personalen nonchalerar dem och inte ”ser” dem. Fortlöpande 

utbildning, handledning och etiska reflektioner för personalen i hur man bemöter 

patienter är dock viktigt för att möjliggöra och upprätthålla kunskap om bemötande som 

kan leda till att dessa patienter får bättre välbefinnande och hälsa postoperativt. 
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Bilaga 1 

Översikt av analyserad litteratur    

  

Perspektiv 
(vårdvetenskapliga 

eller andra 
teoretiska 
perspektiv) 

Problem och 
syfte 

Metod Resultat 

Talking on the 
telephone with 
people who have 
experienced pain in 
hospital:clinical audit 
or researsch                 
Carr,E.C.J  Journal 
of Advanced Nursing            
1999 

Vårdvetenskaplig 
utgångspunkt 

De ville 
identifiera 
vårprocessen 
genom patient 
perspektiv.  

En kvalitativ 
studie. De fick 
svar av 360 
patienter, 114 
lämnade sitt 
telefon nummer 
och 29 patienter 
valdes ut för 
telefon intervjuer 
2-6 veckor efter 
utskrivning. 

Fem teman användes: 
Adekvat information, 
smärta hemma, personal 
attityder, smärt 
förväntningar och 
avdelnings atmosfär 

The experiences of 
patients undergoing 
total hip replacement    
Monti,L. 
Suominen,T. Leino-
Kilpi                   
Journal of 
Ortopaedic Nursing              
2002 

Vårdvetenskaplig 
utgångspunkt 

Att beskriva 
patientens 
upplevelse av 
THR före 
sjukhusvistelsen 
på sjukhuset 
och efter 
utskrivning från 
avdelningen 

Kvalitativ metod 
har använts, två 
intervjuer gjordes 
den första fyra 
dagar efter 
operation och den 
andra åtta - tolv 
veckor senare.17 
patienter deltog. 

Tre teman användes. 
Upplevelsen av att vara 
THR patient, Vård 
upplevelse, Upplevelsen 
av vården. 

Patients´ 
Perspectives on 
Total Knee 
Replacement                           
Jacobson, A,F. 
Myerscough, R,P. 
DeLambo,K. 
Fleming,E. 
Huddleston, A. M. 
Bright,N. och 
Varley,J.         
Advanced Journal of 
Nursing                 
2008                    

Vårdvetenskapligt 
perspektiv har 
använts.  

Beskriva 
patienters pre- 
och 
postoperativa 
upplevelser av 
TKR. 

En kvalitativ 
beskrivande 
design. De har 
gjort individuella 
intervjuer med 17 
preoperativa och 
10 postoperativa 
patienter 

De använde sig av fyra 
teman.                          
1:a temat: Patienten ville 
skjuta upp operationen. 
2:a:Väntan och oro inför 
operation.                   
3:e: Att kämpa för sin 
självständighet och 
acceptera sitt nya knä. 
4:e:Smärt upplevelse 
postoperativt och hopp 
om full rörlighet.  



 

 

Getting Back to the 
Future A Grounded 
Theory of the Patient 
Perspective of Total 
Knee Joint 
Arthroplasty    
Marcinkowski,K. 
Wong,V,G. 
Dignam,D.    
Orthopaedic Nursing    
2005 

Vårdvetenskaplig 
ansats har 
använts 

Syftet var att 
beskriva 
erfarenheter av 
vuxna med 
artros som har 
genomgått total 
knäledsprotes 
operation 

En kvalitativ 
studie är grunden, 
författarna har 
använt sig av 
kvalitativa och 
kvantitativa 
forskningsmetoder 
i artikeln. 17 
patienter 
intervjuades i 
deras hem, 3 
veckor - 3 
månader efter 
operation. 

Patient perspektiv om 
hur det var att bli 
opererad och hur 
patienten motiverades 
att återfå livslusten.  

Patients´experiences 
of hip fracture  
Archibald,G.    
Journal of Advanced 
Nursing                 
2003 

Vårdvetenskapligt 
perspektiv har 
använts med 
fenomenologisk 
metod 

Syftet var att 
beskriva patient 
erfarenheter av 
vården efter en 
höftfraktur för 
att kunna 
förbättra 
omvårdnaden 

En kvalitativ 
studie. Fem 
intervjuer på 
patienter över 65 
år, 4 kvinnor och 
en man, 
intervjuerna 
spelades in och 
analyserades. 

Fyra teman användes: 
Skade upplevelse, smärt 
upplevelse, 
rehabiliterings erfarenhet 
och erfarenheter av 
funktionsnedsättning 

Exploration of the 
orthopaedic patient´s 
"need to know".       
C.Edwards.  
Journal of 
Orthopaedic Nursing               
2003 

Vårdvetenskaplig 
perspektiv har 
använts med 
fenomenologisk 
sociologisk metod 

Syftet var att 
beskriva 
patienter 
erfarenheter av 
elektiv 
ortopedisk vård 

En kvalitativ 
studie. Intervjuer 
gjordes frispråkligt 
med 15 kvinnor 
och 4 män, 
planerade 
ortopediska 
patienter valdes 
ut. 

Åtta teman användes: 
utvärdering av kvalitén i 
vården, åsikts förklaring, 
professionell/systematisk 
dominans och ömsesidig 
tillit av patienterna, 
lyhördhet inom hälso- 
och sjukvård, 
personalvård, vad 
patienten "behöver 
veta", patienternas 
aktiviteter involverar 
deras egna vård och 
känsla för den egna 
situationen 



 

 

Investigatoin of the 
ways in which 
patients´reports of 
their satisfaction with 
healthcare are 
constructed       
Carol Edwards, C., 
Staniszweska, S & 
Crichton, N.        
Sociology of Health 
& Illnes   2004  

Vårdvetenskaplig 
metod med 
Fenomenologisk 
sociologisk ansats. 

Författarna har 
två 
frågeställningar: 
Hur reflekterar 
patienten över 
sin vård 
erfarenhet? Hur 
och varför 
omvandlar 
patienten ibland 
negativa 
uppfattningar 
om vården till 
en positiv 
uppskattning? 

Kvalitativ metod. 
Varje patient 
intervjuades vid 
tre tillfällen en 
gång före, en 
gång under 
vårdtiden och en 
gånger i 
patientens hem. 
De intervjuade var 
15 kvinnor och 4 
män i åldern 19 till 
74 år. 

8 teman identifierades:       
1. Utvärdera kvalitén i 
vården.                           
2. Yttre omvandling.             
3. Sjukvårdsdominans.       
4. Lyhördhet för 
sjukvården.                     
5. Vårdrelation.               
6. Vad patienten 
behöver veta.                               
7. Patienten aktivt 
delaktig i sin egna vård. 
8. Ge uttryck för sin 
situation.  

Ways of talking 
about experience of 
pain among older 
patients following 
orthopaedic surgery          
Bergh, I., 
Jakobsson, E., 
Sjöström, B. & 
Steen, B.    
Journal of Advanced 
Nursing              
2005 

Vårdvetenskaplig 
utgångspunkt 

Syftet med 
studien var att 
undersöka hur 
äldre patienter 
upplevde sin 
smärta när de 
genomgått en 
höft operation. 

Kvalitativ 
intervjumetod 
användes. 
Patienterna var 
inneliggande på 
en ortopedisk 
avdelning, 
intervjuerna 
gjordes två dagar 
efter operationen. 
60 patienter 
deltog, alla över 
65 år. Intervjuerna 
gjordes år 2000. 

4 teman identifierades 
och dessa handlade om 
hur patienterna upplevde 
smärta på olika sätt:       
1.Objekt identifiering 
2.Kompensation. 
3.Förklarande. 
4.Existentiella frågor  

 


