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Sammanfattning    

Ledproteskirurgi av höft- eller knäled är idag en av de vanligaste operationerna i 

Sverige. Den vanligaste orsaken till ledproteskirurgi i höft och knä är artros som orsakar 

kronisk nedbrytning av leder. I den postoperativa vården är patienter utsatta och 

behöver hjälp av vårdpersonal med rehabiliteringen och smärta. Under denna vårdtid 

utvecklas en vårdrelation mellan patienterna och personalen, som påverkar patientens 

livskvalité. Syftet med studien är att belysa patienters upplevelse av personalens 

bemötande i samband med postoperativ vård efter operation av höft- eller knäprotes. 

Metoden är en litteraturstudie, där sex kvalitativa artiklar med vårdvetenskaplig ansats 

används. Det finns få artiklar och forskning gjord i ämnet. Fribergs (2006) modell om 

evidensbaserad omvårdnad och Evans (2002) modell om innehållsanalys ligger till 

grund för studiens metod. Resultatet presenteras utifrån fyra kategorier som är; 

Omvårdnaden upplevs som bra, Personalen är engagerad, Jag vågar inte ställa frågor 

och får heller inget veta och Jag blir inte respekterad. I varje kategori beskrivs hur 

patienter upplever personalens bemötande. Resultatet visar patienters både positiva och 

negativa upplevelser av hur personalen bemöter dem. I diskussionen diskuteras 

patienters vårdupplevelser under vårdtiden. Det patienter uppskattar är att vården sker 

genom professionella handlingar och att sjuksköterskan är vänlig, glad och lugn. 

 

Nyckelord: experience, orthopaedic, patient, postoperative*, qualitative, nursing* TKR 

och THR 
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INLEDNING 

Uppsatsen behandlar patienters upplevelse av vårdpersonalens bemötande vid 

postoperativ vård på ortopedisk vårdavdelning. Studien berör patienter som genomgått 

en höft- eller knäplastik. Under alla år som undersköterska på ortopedavdelningar har 

jag mött många patienter som genomgått dessa operationer. De har det besvärligt både 

fysiskt och psykiskt, vilket grundar sig i hög smärtproblematik och ansträngande 

mobilisering. 

 

Författaren vill med detta arbete belysa hur patienter upplever bemötandet under 

postoperativ vård.  

 

 

BAKGRUND 

Ledproteskirurgi 

I slutet av 1950-talet skapade John Charnley den första höftledsprotesen. Metoden 

bestod i att höftens ledhuvud och ledpanna ersattes med en protes av rostfritt stål. 

Höftledsprotesens utveckling blev banbrytande även för andra leder i kroppen som idag 

kan ersättas med gott resultat. Ledproteskirurgi i höft- och knäled är idag en av de 

vanligaste operationerna i Sverige (Lindgren & Svensson, 2007). Material idag är av 

rostfritt stål, krom, titan, keramiska material, plastpolyester eller oxiderad zirkonium. 

Ledprotesoperationerna ökar varje år och under året 2008 utfördes 15 479 

höftprotesoperationer och 10 073 knäprotesoperationer i Sverige (Socialstyrelsen, 

2009). Den genomsnittliga vistelsen på ortopediska avdelningen är 7,3 dagar (Idvall & 

Berg, 2007). Ledproteskirurgi innebär att en del eller hela leden byts ut och ersätts med 

konstgjort material. Målet med operationen är smärtfrihet, stabilitet och god rörlighet, 

samt justeringar av felställningar. Dock kan ledproteserna ännu inte nå normala leders 

mekaniska egenskaper. Hur rörliga patienter blir efter ingreppet beror på tillståndet före 

operationen och förmågan till rehabilitering. Under den första postoperativa tiden är 

höftledsproteser mycket känsliga för proteslossning och luxation. Knäproteser har den 

första tiden hög känslighet för infektioner. Ingreppet är lämpligast för patienter över 60 

år eftersom yngre personer är mer aktiva och risken för proteslossning är större 

(Lindgren & Svensson, 2007).  

 

Artros 

Den vanligaste orsaken till ledproteskirurgi i höft och knä är artros som orsakar kronisk 

nedbrytning av leder. Artros kan drabba alla leder i kroppen. Sjukdomsförloppet är 

långsamt och kan ta flera år att utveckla. Ett friskt ledbrosk är glänsande och slätt men 

vid förslitning blir ytan matt, trådig och ojämn. Vid svår leddestruktion försvinner 

brosk, vilket leder till att ben möter ben. Det ger upphov till smärta som upplevs både 

vid belastning och ibland även i vila. Artros uppkommer oftast vid belastningsskador i 

samband med kroppsarbete eller idrott. Det finns även en genetisk faktor som har 

betydelse för sjukdomsutvecklingen. Patienter med höftartros lider ofta av vilovärk 

medan personer med artros i andra leder vanligen lider av belastningssmärta. Andra 

symtom på artros är minskad rörlighet, instabilitet och deformering av leden. (Lindgren 

& Svensson, 2007).  
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Att leva med artros ger upphov till ett sjukdomslidande. Ett sjukdomslidande enligt 

Wiklund (2005) begränsar patientens livssituation. Lindwall, Dahlberg och Bergbom 

(2001) skriver att när kroppen sviker och inte fungerar som väntat upplevs kroppen som 

opålitlig vilket också kan hänföras till ett sjukdomslidande. Hall et al. (2008) och Tsai, 

Chu, Lai och Chen (2008) skriver i sin studie om hur patienter upplever att leva med 

artros. Det sociala livet blir lidande genom att smärtan och begränsad rörlighet 

inskränker livsbetingelserna och tar över livet. Tidigare fritidsaktiviteter går inte längre 

att utöva. Förmågan att klara sig själv minskar, de blir mer och mer beroende av sina 

familjemedlemmar. Patienterna har svåra smärtupplevelser, det är värst nattetid som 

leder till minskad sömnkvalité. De klarar inte av att städa, laga mat, köra bil eller inte 

ens att sitta still. Till och med utseendet påverkas. De blir ledbrutna, värken i lederna 

bryter ned personen. I andra fall förvärras livssituationen ytterligare av viktuppgång på 

grund av missnöje. Vidare skriver författarna att flera av personerna i studien drabbades 

av depressioner, frustration och skam av att inte längre vara behövda. Livssituationen 

rasar totalt. Hall et al (2008) beskriver att alla patienterna i studien är beredda att göra 

en höft- eller knäoperation och byta ut den förslitna leden för att bli fri från 

artrossmärtorna.  

 

Postoperativ smärta 

I en studie gjord av Closs och Briggs (2002) beskrivs smärta efter ledproteskirurgi. De 

pekar på att smärta beskrivs som en intern företeelse av patienterna. När smärtan blir för 

stor förändras livskvalitén till det sämre för patienten.  I samma stund som den upplevs 

måste patienten förklara och sätta ord på känslan för att få smärthjälp. Idvall och Berg 

(2007) beskrivs att ortopedisk postoperativ smärta finns närvarande i en låg eller i en 

hög dos. Smärtan upplevs trots kontinuerlig medicinering. Den upplevs även om den 

dämpas med ytterligare doser för att hindra smärtgenombrott. Lösningar för att lindra 

och dämpa smärtan på annat sätt används frekvent, patienterna läser, tittar på TV, pratar 

både med närstående och med sina medpatienter. Personalens attityd påverkar 

patienterna både positivt och negativt. Då patienterna uppmuntras av personalen 

minskas upplevelsen av smärta. Däremot ökar upplevelsen av smärta när personalen inte 

visar att de tror på dem. I en studie gjord av Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och 

Fagerberg (2003) bekräftar att en person som utsätts för händelser som skapar ett 

lidande. Händelserna skapar en otrygghet hos patienten. När lidandet finns i vården 

beskrivs vårdandet eller brist på vårdandet det som vårdlidande. Ett vårdlidande enligt 

Wiklund (2005) är när patienter upplever förlorad kontroll eller kränkning till följd av 

vård och behandling. Detta lidande i vårdsituationen leder till förvärrat 

sjukdomstillstånd orsakat av felaktig eller utebliven vård. Även Eriksson (1994) 

beskriver att vårdlidande är ett onödigt lidande orsakat av vårdpersonalens bristande 

reflektion och kunskaper om mänskligt lidande.  

 

Vikten av en bra rehabilitering 

En snabb igångsättning av rehabiliteringen efter höft- eller knäoperation förhindrar 

imobilisering som leder till förlust av benmassa, muskelatrofi och försämrad 

koordination. Träningens utformning är ett samspel mellan läkare, sjukgymnast och 

patient som själv behöver ha ett stort rehabiliteringsengagemang. Under den första 
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postoperativa tiden sker träningen utan belastning för att sedan successivt öka 

muskelbelastningen. För ett gott postoperativt resultat krävs en mycket aktiv och 

intensiv träning vilket kan vara svårt eftersom patienter upplever smärta på grund av 

operationsingreppet (Lindgren & Svensson, 2007). Stelheten som patienter beskriver 

före operationen upplevs minska under den postoperativa rehabiliteringsfasen (Larson 

& Svedlund 2007). Att få en led inopererad och genomgå rehabilitering leder till att 

patienter från att ha haft ett sjukdomslidande kan erhålla ett välbefinnande och därmed 

slutligen uppleva hälsa. Upplevd hälsa är enligt Wiklund (2005) när patienter känner sig 

friska men kan ändå ha objektiva tecken på ohälsa, som till exempel vid 

rörelseinskränkning under rehabilitering. Verklig hälsa upplevs när patienter känner sig 

friska och inte har andra tecken på ohälsa.  

 

Vårdrelation och bemötande vid höft- och knäprotes 

För att rehabiliteringen ska lyckas krävs att patienter och personal utvecklar en god 

relation. Wiklund (2005) skriver att vårdrelationen mellan patient och personal måste 

fungera för att en vårdgemenskap och en vårdprocess ska vara tillfredställande. 

Vårdandet ska utföras i en caritativ anda där patienters värdighet värnas. Eriksson och 

Lindström (2000) förklarar att patienters behov och begär angående en upplevd 

vårdrelation, handlar om fysiska, psykiska och sociala behov. Johnsson (2008) menar 

att när patienter drabbas av sjukdom eller skada och kommer till sjukvården, upplever 

de sig själva i underläge. Patienterna möter främmande människor i en främmande miljö 

med teknisk apparatur. Det är viktigt att personalen upprättar en god kontakt med 

patienterna. Ett bemötande som inger förtroende gör att patienter känner trygghet till 

vården. Bemötande med respekt inger en god grund för samarbete. Dessa åtaganden 

gäller inte bara vid personlig kontakt utan även vid journalskrift. Journalhandlingar 

skall skrivas på ett sådant sätt att patienters integritet inte kan ifrågasättas, det får inte 

heller förekomma oprofessionella möten med patienter så att förtroendet äventyras. 

Attree (2000) bekräftar detta i sin studie, att en vårdrelation skapas när sjuksköterskan 

kommunicerar med dem samt att de känner att sjuksköterskan är närvarande i 

omvårdnaden. Lagen om yrkesverksamhet för hälso- och sjukvårds område, kapitel 2§1 

(SFS 1998:531) beskriver skyldigheter för personal inom hälso- och sjukvården. Lagen 

säger att personalen måste uppträda med hänsyn och respekt mot patienter och att 

arbetet skall utförs med vetenskap och beprövad erfarenhet. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Höft- eller knäprotesoperation är idag en av de vanligaste operationerna i Sverige. För 

att patienter ska få ett gott postoperativt resultat krävs snabb igångsättning med aktiv 

och intensiv träning. Detta trots att smärtan upplevs besvärande och närvarande. Enligt 

lag skall sjuksköterskor uppträda med hänsyn och respekt mot patienter och arbetet 

skall utföras med vetenskap och beprövad erfarenhet. Tidigare forskning beskriver 

också att patienterna som opererats för höft- eller knäprotes inte är tillfredsställda med 

den smärtlindring de fått under vårdtiden. Detta gav ett onödigt vårdlidande till följd av 

vård och behandling. Vårdrelationen skapas av sjuksköterskan i kommunikationen med 

patienten, sjuksköterskans närvaro måste upplevas i hela omvårdnaden. Det är därför 

intressant och viktigt att belysa patienters upplevelse av personalens bemötande. Större 
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förståelse och medvetenhet hos vårdpersonalen angående patienters upplevelse av 

bemötande, kommer att ge en bättre omvårdnad. 

 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters upplevelse av personalens bemötande vid postoperativ 

vård efter operation av höft- eller knäprotes. 

 

 

METOD 

Studien är en litteraturstudie med analys av kvalitativ forskning och bygger på sex 

kvalitativa artiklar om patienters upplevelser och erfarenheter av personalens 

bemötande efter höft- eller knäoperation. Artiklarna analyseras enligt Evans (2002) 

metod av innehållsanalys och beskriver tillvägagångssättet. Modell om evidensbaserad 

omvårdnad enligt Fribergs (2006) bygger på att sammanställa flera studier för att få en 

ökad kunskap och förståelse.  

 

Datainsamling 

Sökningen av artiklar gjordes i databasen Cinahl, där hittades artiklarna som besvarade 

syftet. Databasen Cinahl valdes eftersom i den publiceras det forskning inom vård med 

fokus på vårdvetenskap. Vid direkt sökning är alla artiklar peer Reviewed och 

åldersavgränsade mellan år 1999-2009. Artiklarna söktes utifrån abstracts för att 

underlätta vad artiklarna handlade om. Valda sökord var: communica*, elective 

orthopaedic, experience, hip*, nurse, nursing*, pain, postoperative*, participants*, 

patient, qualitative, surgery, TKR (total knee replacement) och THR (total hip 

replacement). Varje sökord gav var och ett många träffar men kombinationer av 

sökorden utgjorde begränsningar. Inklusionskriter i urvalet av artiklar är kvalitativ 

metod som svarar på syftet, patientupplevelse, höft- och/eller knäprotes, vuxna 

patienter, att vården ges på ortopedisk avdelning och att artiklarna inte var äldre än 10 

år. Alla artiklar är kontrollerade i Ulrich´s Periodicals Directory för att fastställa att 

tidskrifterna är vetenskapliga. För de artiklar som påträffades, lästes abstracts för att 

slutligen mynna ut i sex artiklar. Samtliga artiklar finns presenterade i en översikt över 

sökt litteratur i bilaga 1. De artiklar som valdes bort gick utanför inklusionskriterierna.   

 

Dataanalys 

Dataanalysen i denna uppsats är utförd enligt Evans (2002) metod om innehållsanalys 

som tolkar och sammanställer bearbetade data. Metoden är användbar vid analys av 

kvalitativa artiklar och det centrala i analysarbetet är att gå från helhet till delar till en ny 

helhet. Metoden görs genom att valda artiklar läses upprepade gånger för att utveckla en 

känsla av helhet och dess handling. Resultatdelen sammanställs genom att identifiera 

och separera meningsbärande enheter från sitt sammanhang. Likheter och skillnader 

förs samman och skapar kategorier, där ett mönster ska ses och återigen ska texten bilda 

en helhet.  
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Vid analysen av de sex kvalitativa artiklarna numreras varje artikel för att lättare hålla 

reda på dem. För att få en djupare förståelse och större helhet lästes artiklarna flera 

gånger. Därefter lästes resultatdelen flera gånger för att klarlägga det som svarade på 

uppsatsens syfte. I varje utvald artikel identifierades text, citat eller fraser som svarade 

på syftet, förklaras som meningsbärande enheter. De meningsbärande enheter kopieras 

in i ett Word-dokument, skrevs ut på papper och klipptes isär. Delarna lades ut på ett 

bord för att få en helhet. Enheterna kategoriserades efter likheter och olikheter. Det 

framkom tydligt mönster som skapade fyra kategorier om hur patienter upplever 

personalens bemötande. Meningsbärande enheterna skrevs om utan att förändra 

innehållet. Artiklarna lästes åter igenom för att säkerställa relevans. Citat från original 

artiklarna används på engelska för att viktig information inte ska försvinna i 

översättningen och för att stärka innehållet i texten. En översikt över varje analyserad 

artikel finns presenterade i bilaga 2. 

 

 

RESULTAT 

Vid analys av artiklarna framkom fyra kategorier som beskriver patienters upplevelse av 

bemötande; Omvårdnaden upplevs som bra, Personalen är engagerad, Jag vågar inte 

ställa frågor och får heller inget veta och Jag blir inte respekterad.  

 

Omvårdnaden upplevs som bra 

När patienter upplever sjuksköterskan som äkta och närvarande i mötet inbjuds 

patienten att vara delaktig. Dialogen kan flöda i en lättsam atmosfär. Så kan 

sjuksköterskan skapa den trygghet som möjliggör patientens delaktighet i sin 

omvårdnad. Delaktigheten gör att information under vårdtiden bättre kan utbytas. 

Upplevelse av delaktighet sker med respektfullt bemötande, i en trygg miljö, där tid, 

tillit och vänlighet skapar bra informationsutbyte (Kralik, et al. 1997). Patienter 

upplever god omvårdnad när sjuksköterskor tittar till dem, samtidigt som de 

kommunicerar med dem, lär känna patienterna, fysiskt, psykiskt och emotionellt. Detta 

beteende från personalen leder till att patienter upplever att de lärt känna dem och 

därmed förstår hur de vill ha sin vård. Det gör att patienter känner sig lugna och säkra 

med den information de fått McCabe (2002). 

 

Kralik et al. (1997) beskriver patienter vilka berättar om möten med sjuksköterskor som 

i sin omvårdnad har en naturbegåvning. De utstrålade en vänlighet, uppriktighet och en 

speciell värme. Att ge bra omvårdnad är inte bara deras jobb utan ligger även i deras 

personlighet. Citatet beskriver: ”… basically I think there are some girls that are, I 

won‟t say born to be nurses, but are just nurses by their nature.” (s. 405). McCabe 

(2002) skildrar sjuksköterskans förhållningssätt som skapar ett lugn hos patienterna. När 

hon talar alldagligt och lugnt med patienterna, får de tillbaka sitt människovärde. De 

glömmer för ett ögonblick att de är mitt i en livsavgörande händelse. Författaren anser 

att just detta gör att de kan distansera sin rädsla och ge sjuksköterskan ett bättre svar på 

hur deras rehabilitering framskrider. De förvånar sig själva hur coolt de svarar och 

upplever sin smärta. De kan med sjuksköterskans hjälp föra en neutral konversation, 

citatet beskriver en man som upplever det: …she‟d say „how are you today John?‟…it‟s 

things like that, that help to cheer you up, particularly when you‟re in hospital. (s. 43). 
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Patienter upplever bra omvårdnad när de känner att sjuksköterskan använder sig av 

mjuka händer och tänker på att fingertopparna inte ska tränga in i huden vid förflyttning 

i sängen. Patienterna slappnar då av och litar helt på sjuksköterskan. Hänsyn, vänlighet 

och mjukhet är viktiga egenskaper och som gör att patienter känner tillgivenhet till 

sjuksköterskan. Patienter uppskattar när personalen utför fysisk omvårdnad för att öka 

bekvämligheten så som att slå upp och lägga kudden på plats, eller att ge en lätt 

beröring. Till god omvårdnad hör även att lägga en filt över knäna eller att ge en kopp 

varmt te till patienten. En patient beskriver det så här: 

 
She [would] pay special attention to the little things, like drying between your toes. One day when 

I was sitting out, she said I should put some lipstick on because it would make me feel better. She 

was right, I put it on every day after that. (Kralik, Koch & Wotton, 1997. s. 402). 

 

Patienter upplever god omvårdnad när sjuksköterskor använder medmänsklig beröring 

och kan identifiera sig med patientens omvårdnadsbehov. Att sjuksköterskan inte tittar 

på klockan när hon har mycket att göra och är stressad upplevs som god omvårdnad och 

professionellt av patienten (McCabe, 2002). 
 

Postoperativ vård efter en höft- eller knäoperation upplevs ofta smärtsamt för patienten. 

Några patienter konstaterade att sjuksköterskans postoperativa strategi hjälpte dem 

eftersom att vårdaren uppmärksammade deras smärta och sedan föreslog vad de skulle 

ta för analgetika. Det upplevdes som en god och personlig omvårdnad (Jacobson et al 

2008). Ett stort antal patienter var nöjda med smärtlindringen de fått och flera patienter 

tyckte det var god omvårdnad att själva kunna reglera sin postoperativa smärtlindring 

med PCA-pump (patientkontrollerad analgetika) (Montin, Suominen och Leino-Kilpi, 

2002). 

 

Omvårdnaden upplevs som god av patienten när den är planerad och samtidigt flexibel. 

Det är bra när sjuksköterskan förstår vad patienterna vill utan att de ens behöver fråga. I 

ett citat förklarar en patient: “They know what to do, you can sense it, when the nurse 

comes she knows” (Montin et al., 2002, s. 26). Detta gör att patienterna känner sig 

unika och upplever att de får en god omvårdnad (Kralik, et al. 1997). 

 

Montin, et al (2002) beskriver i sin artikel att när patienter får ett lugnt mottagande som 

är vänligt, värdigt och att patienten är naturligt inbjudna i mötet med personalen upplevs 

omvårdnaden som bra. För att omvårdnaden ska upplevas som bra är de första intrycken 

av avdelningen viktiga för patienterna. Ett bra exempel på när omvårdnaden är bra 

beskriver när patienten får sitt rum direkt vid ankomsten, det gör att de känner sig 

väntade och välkomna. McCabe (2002) menar att när sjuksköterskorna inger värme och 

är glada gör det att patienten känner sig hemmastadda på avdelningen  

 

Patienter upplever omvårdnaden som bra när avdelningen har en trevlig och avslappnad 

miljö. Omvårdnaden är bra när miljön känns lugn och trygg, då är stämningen 

personlig. I citatet nedan beskriver en patient atmosfären på avdelningen: ”really we 

were just one big happy family in that bay. [The nurse] would come in of the morning 

and get us all going… believe it or not we had some funny times.” (Kralik, Koch & 

Wotton, 1997. s. 402).  
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Personalen är engagerad 

Ortopediska ingrepp i höft eller knä kräver stort engagemang ifrån patienternas sida. 

Engagerade patienter får man med engagerad personal. Om de upplever att personalen 

lyssnar engagerat på patienterna presterar de bättre i rehabiliteringen och får då en bättre 

vårdupplevelse. Hos patienter som har det jobbigt och upplever en oro och osäkerhet är 

det extra viktigt att sjuksköterskan engagerat visar att hon förstår patientens situation. 

Det kan de göra genom att finnas i deras närhet och bekräftar känslan som patienterna 

upplever. En patient beskriver hur hon upplever det när hon inte kunde sova: 

 
During the night when I couldn‟t sleep, one (nurse) came over because she noticed that I was still 

awake, to see if I was OK – that stuck in my mind…She knew that I was tired and that I wanted to 

try and sleep but just couldn‟t so she came over… (McCabe, 2002. s 45). 

 

En annan faktor i personalens engagemang är att sjuksköterskan regelbundet tittar till 

patienterna. Detta engagemang skapar en trygg miljö (Montin, et al. 2002). I ett citat, 

säger en patient: ”Yes, I trust them. I trust them 100 per cent.” (Edwards, Staniszweska 

& Crichton 2002. s 174). Vårdarna visar sig och de finns i deras närhet visar stort 

engagemang, de tar sig god tid för patienterna (Kralik et al., 1997; Montin et al.,  2002). 

Sjuksköterskorna kommer när de lovar, detta engagemang ger patienterna en upplevelse 

av god vård. Kontakten mellan patient och sjuksköterska är mer än bara fysisk kontakt, 

engagemanget höjer energin i mötet, det leder till att patienterna också känner sig 

engagerade under sin vårdtid på avdelningen (Kralik et al. 1997). 

 

I citatet nedan beskriver en patient sin upplevelse om hur en sjuksköterska som ska gå 

på semester säger farväl: 

 
… she had an affectionate way about her… you felt that she was a friend. When she went on leave 

she came and put her arm around my shoulders and gave me a hug and kissed me on the cheek as if 

I was someone special to her… it counts for a lot… the sort of gestures like that. (Kralik, Koch & 

Wotton, 1997. s. 402). 

 

Patienter upplever att engagerad vårdpersonal är sig själva. När sjuksköterskorna kom 

var de glada, de log och de skämtade med patienterna. Det gjorde att i bemötandet 

kände patienten sig speciell och de blev bekräftade av sjuksköterskan. Även om inte 

sjuksköterskan log varje gång de möttes fanns det en ärlighet och en medmänsklighet 

hos sjuksköterskan. Det främjade en nära patient–sjuksköterska relation. Citatet nedan 

förklarar humor mellan sjuksköterska och patient men även vårdpersonalen emellan 

uppskattas. Det lättar upp stämningen för alla som befinner sig på avdelningen, 

personal, patienter och närstående. 

 
It [the joke] was just as if it was sort of between her, [another nurse] and myself, and even to my 

husband who took a great liking to both of them… it makes you feel as if you‟re not a stranger in 

the place. (Kralik et al. 1997. s. 401). 

 

Humor uppskattas på avdelningen, speciellt när sjuksköterskan skrattar tillsammans 

med patienterna, men även att andra medpatienter skrattar med, det gör att deras 

självkänsla och engagemang ökar. Humor engagerar, att humorn fanns på avdelningen 

gjorde att patienterna kände en närhet och att sjuksköterskan kändes tillgänglig. I citatet 

nedan beskriver en av dem: 
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They‟d (staff nurses) have a laugh and a joke with you…that‟s what impressed me an awful lot 

about them. They were very friendly, very nice, you could have a good talk, you could even have a 

joke on them…they‟d know when you‟d be doing a bit of slagging. (McCabe, 2004. s 46). 

 

Montin et al. (2002) beskriver att kontinuiteten i vårdmötet är betydelsefullt för 

patienterna. I nästa citat beskriver en patient engagemang: ”The same doctor visits us 

every day, that‟s really important to have a close contact with the caregiver.” (s. 28). 

Samma patient saknade dock att de inte hade samma sjuksköterska varje dag. 

 

En patient berättar i en artikel om personal som är engagerade och har en bra attityd. 

Patienten upplever ett känslomässigt stöd med respekt och förståelse genom att 

sjuksköterskan både använder verbal och icke-verbal kommunikation. Engagerat 

använder de sociala koder, gester och ett språk som patienterna förstår (McCabe, 2002). 

När sjuksköterskan visar sitt engagemang och säger uppmuntrande ord som bekräftar 

den jobbiga rehabiliteringen som patienten genomgår upplever denne en stolthet och 

blir positiv till fortsatt träning (Idvall, Bergqvist, Silverhjelm & Unosson 2008). 

 

Jag vågar inte ställa frågor och får heller inget veta 

Flera patienter upplever att de inte vågar ställa alla frågor till sjuksköterskan, att de 

kommer att värderas om de är relevanta eller inte. Det gör att många frågor och 

funderingar inte kommer till sjuksköterskans kännedom. Denna rädsla skapar en 

osäkerhet hos patienterna under vårdtiden. Relationen mellan vårdgivaren och patienten 

är ojämlik och genomsyrar patientens erfarenheter och sina reaktioner.  I citatet nedan 

förklarar en patient som vill ställa en fråga till en sjuksköterska: ”. . . No, there‟s always 

.. they‟re not silly things, they‟re not silly things to me, but I feel that they might be to 

Mr Box . . .” . (Edwards et al., 2004, s. 169). En annan orsak till att patienter inte vågar 

ställa frågor är att patienterna tror att sjuksköterskorna har för mycket att göra och att de 

inte har tid för dem. När sjuksköterskan till slut besöker dem har patienterna glömt vad 

de skulle fråga. Patienter upplever att de saknar personal att ställa frågor till och att de 

behöver feedback på funderingar de har (Edward et al., 2004). 

 

Patienter upplever att många av sjuksköterskans arbetsuppgifter är viktigare än 

kommunicera och förklara sitt direkta arbete för patienterna. Det är förklaringen till att 

personalen inte hinner sitta ner och prata med dem. Detta gör att patienterna inte ställer 

frågor eftersom de inte vill störa. Patienten Charlie förklarar i citatet nedan: 

 
Every few minutes they‟d come in – the only time they‟d sit down was when they were taking 

your blood pressure…they‟d sit there for a few minutes and then move on to the next patient. 

(McCabe, 2002. s. 44). 

 

Idvall, Bergqvist, Silverhjelm och Unosson (2008) beskriver att även om patienterna har 

förtroende för personalens gedigna kunskaper så vågar de inte ställa frågor eller dela 

med sig av sin egen erfarenhet eftersom personalen har en överlägsen attityd. I artikeln 

av McCabe (2002) citeras en patients upplevelse av en sjuksköterskas beteende på 

avdelningen: “I wouldn‟t say it was their body language but their tone was like, em, „I 

like to be the boss‟ – the little authority…” (s. 45). 
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Patienter som upplever att de inte får veta, är ett stort patientproblem som skapar 

osäkerhet menar Kralik et al (1997). Informationen till patienterna beskriver vad som 

händer just nu och därför upplevs den lida brist på vad som kommer härnäst. I deras 

studie framkommer det att informationen patienterna får av sjuksköterskan ofta är 

allmänna riktlinjer för avdelningen och berör inte viktig fakta runt den personliga 

vården. Författarna beskriver i studien att vårdpersonal ibland även ger tvetydliga 

budskap. Patienterna upplever att de inte får veta sanningen, eller att det finns olika 

sanningar, och att personalen inte är enig. Patienten Ingrid beskriver att om hon bara får 

veta vad hon ska göra, så gör hon det. Hon citeras nedan: 

 
She didn‟t tell you what she was going to do. She‟d just sort of come in and fly the curtains around 

and over you‟d go and have your back washed and then that would be it. She didn‟t have much… 

oh, I don‟t know, I suppose compassion or something…I never knew what I was supposed to be 

doing. Should I be doing this, and then another nurse would come along and she‟d do something a 

little differently… One will say you‟re not allowed to get up on my own, then another will come 

along and tell me I can do it by myself, as if I‟m being lazy or something. I‟m not like that you 

know. I‟ve always worked very hard. I didn‟t like being pushed all the time. If they just told me 

what I should be doing, I‟d do it, but I‟m not sure what I should be doing. (Kralik, Koch & Wotton, 

1997. s. 405). 

 

Oron över vårdsituationen vid en höftoperation gör att patienterna känner att de inte får 

veta, de söker information till och med av andra patienter som ligger på avdelningen. 

Generell information behöver vävas in till personlig information för att den ska kunna 

tolkas och förstås. En patient som upplever att inte få veta, skriver så här: "I would have 

liked more personal communications, what we‟re going to do together. I‟m not just a 

number.” (Kralik et al., 1997, s. 404). 

 

Det framgår även i McCabes (2002) studie att när vårdpersonal använder en vokabulär 

som gör att patienter inte får veta vad personalen menar. Patienterna i Kralik et al. 

(1997) studie tycker att den information de får är bristfällig och att de istället försöker 

lyssna när andra patienter får sin information.  

 

Jag blir inte respekterad 

När patienter beskriver att de inte blir respekterade av sjuksköterskan menar de att hon 

är antingen stressad eller forcerad i sitt arbetssätt. Det leder till grov hantering och ett 

hårdhänt förfarande i omvårdnaden. Citatet nedan förklarar: 

 
Some are rougher than others… in their handling, you know, I mean they turn you… they don‟t 

mean to be, but they gradually get heavier, and sometimes you just can‟t stand it. I just feel you 

want to be treated gently. This particular night they really turned me and hurt my leg… I was very 

sore. Oh, I wouldn‟t complain… but I wish you could say no. (Kralik et al., 1997. s. 405). 
 

 

Kralik et al. (1997) beskriver att patienter upplever brist på personlig respekt när 

vårdpersonalen ställer för höga krav på dem. En kvinna beskriver att hon började gråta 

efter att en sjuksköterska verbalt pressat henne för hårt men hon vill visa att hon kan stå 

emot: 

 
… because one night they [nurses] made me cry, I‟m very sorry you know, [but] I think they 

realised then that they had been pushing me a little too much… they don‟t really know what 
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you‟ve gone through… I know my body, and I know what it can and can‟t do. They should have 

listened to me… They used to tell me to get out of bed and I‟d say that I had been for a long walk 

that morning and that my sciatica was playing up and I needed to lay down for a bit, and they 

would say to me, „that‟s what you say‟. Well, how can you answer to that? I‟m not lazy you know, 

but I know what my body can do. (Kralik, Koch & Wotton, 1997. s. 404). 

 

När patienter upplever att sjuksköterskan inte är tillgänglig och engagerad förklarar 

patienten det med att personalen har för mycket att göra eller att det beror på 

personalbrist. Då upplever patienter att sjuksköterskan inte respekterar dem, det 

förstärker också beroendekänslan (Kralik et al. 1997). Patienter upplever att personalen 

har så mycket att göra att de inte hinner komma och prata med dem (McCabe, 2002). 

Patienter som behöver be sjuksköterskan om hjälp gör det genom att ringa på klockan, 

detta upplevs jobbigt och det ger dem en känsla av att vara underordnad sjuksköterskan 

(Montin et al. 2002). När sjuksköterskor äntligen kommer och svarar på ringningen är 

de stressade och omvårdnaden sker utan respekt med minimal verbal kommunikation. 

Patienten intar en mer passiv roll, de larmar inte på klockan och undviker att ställa de 

frågor som de har. När sjuksköterskan inte är personlig sjunker respekten för patienten. 

En patient beskriver detta i citatet: 

 
… they had a job to do, they went in, they did it… very methodically, no messing around… they 

are very busy flying around getting on with things and doing it because they haven‟t got the time 

to do anything else… you never rang the bell unless you really wanted something. (Kralik, Koch 

& Wotton, 1997. s. 404). 

 

Att inte bli respekterad innefattas även av att inte bli trodd och lyssnad på. När patienter 

har smärta och inte får tillräckligt med smärtstillande tabletter under natten leder det till 

att patienter förlorar nödvändig sömn. Citatet nedan beskriver en patient som inte får 

mer analgetika: ”I just cried this morning ‟cause it hurt so bad I couldn‟t stand it. And I 

couldn‟t get nomore pills. Just wish I could get a doctor in here to give me something a 

little stronger.” (Jacobson et al. 2008. s. 60). Två patienter enligt Idvall et al. (2008) 

upplever en frustration av att inte bli trodd av sjuksköterskan. Den andre patienten 

beskriver att inte bli respekterad i detta citat: ”I say, no one paid attention and took it 

seriously. They thought that I only had normal pain and that I was just whining. You 

shouldn‟t treat a person like that.” (Idvall et al. 2008. s 134). 

 

 

DISKUSSION 

Diskussionen delas upp i två delar med metoddiskussion och resultatdiskussion. 

Implikationer för sjuksköterskan ingår i resultatdiskussionen. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien är att belysa patienters upplevelse av personalens 

bemötande under postoperativ vård. Utgångspunkten är ortopediska avdelningar där 

patienter vårdas för ledbyten och får proteser inopererade i höft eller knä. Studien har en 

kvalitativ ansats där artiklarna bygger på intervjuer. Fribergs modell (2006) om 

evidensbaserad omvårdnad och Evans metod (2002) om innehållsanalys är relevanta 

eftersom denna studie innehåller analys av kvalitativ data angående patienters 
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vårdupplevelser. Utformningen är lättolkad, hade en bra struktur och har underlättat 

analysförfarandet. Eftersom en kvalitativ analys gjordes kunde syftet besvaras ur 

intervjuerna. 

 

Det är spännande och intressant att arbeta i ett smalt område med få artiklar som direkt 

svarat på syftet. Sökningen gjordes mycket bred och omfattande i flera databaser men 

alla artiklar som svarade på syftet fanns i Cinahl. Även i databasen Cinahl användes 

många olika sökord i olika kombinationer. Ordet bemötande har ingen direkt 

översättning på engelska, så de nyckelord som används är ortopediska och 

patientinriktade, det gör att många abstracts kasserats innan författaren valde de artiklar 

som svarade på syftet. Det fanns även artiklar med kvantitativa metoder men de valdes 

bort eftersom det var patientens egna upplevelser som besvarats. Det är förvånande att 

det finns så få artiklar ur patientperspektiv, i samband med proteskirurgi, eftersom det är 

en vanlig operationsorsak idag. Många citat har använts för att tydliggöra patienters 

upplevelser och erfarenheter av personalens bemötande. Sex artiklar svarar på syftet och 

ligger till grund för resultatet. Av dessa sex artiklar som används i resultatet är två 

höftprotesoperationer, en knäprotesoperation, en med elektiva operationer, en med 

postoperativ smärta för ortopediska och kirurgiska patienter samt till sist en om hur 

patienter upplever sjuksköterskans kommunikation. Utifrån exklusionskriterierna: är det 

en artikel som är äldre än 10 år. Artikeln är från 1997 och har ett relevant innehåll som 

svarar bra på denna studie, det gjorde att den togs med i arbetet trots sin ålder. Studiens 

resultat består av fyra kategorier. Alla patienter i materialet är vuxna mellan 19 och 87 

år. Båda könen är representerade, dock med ett övertag av kvinnor. Artiklarna baseras 

på undersökningar från olika västerländska länder, två är från England och de andra 

artiklarna är från Sverige, Finland, Irland och Australien. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet beskriver patienters upplevelse av personalens bemötande vid postoperativ 

vård efter operation av höft- eller knäprotes. Det har gett svar och ökad kunskap om hur 

bemötandet och vårdrelationen upplevs av patienterna. Vårdrelationer enligt Wiklund 

(2005) beskriver relationen mellan patienten och vårdpersonalen. En fungerande 

vårdrelation är förutsättningen för en fungerande vårdprocess där en caritativ anda finns 

närvarande. 

 

Resultatet visar att omvårdnaden upplevs som bra när vårdupplevelsen startar värdigt 

och respektfullt från första stund i första mötet med avdelningen. Under vårdtiden 

strävar sjuksköterskor efter att få patientens förtroende att öka mer och mer. Det som 

upplevs som bra bemötande är vårdgemenskapen, det är när sjuksköterskan upplevs 

vara i patientens närhet under hela vårdtiden. Författaren samtycker med Wiklund 

(2005) att en vårdgemenskap skyddar patientens värdighet. Omvårdandet från en 

sjuksköterska till en patient sker med etisk karaktär där bemötandet inger tillit och 

respekt och patienten får all uppmärksamhet.  

 

Patienter i studien beskriver att vissa sjuksköterskor är födda till att vårda, de har det i 

sin natur. Upplevelsen av en bra omvårdnad kommer av kontakten mellan vårdtagare 

och vårdgivare som får en speciell innebörd där ett vänskapligt band sluts. Eriksson 

(2001) beskriver att vård är en naturlig vårdkonst som möjliggör en god patientvård där 
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varje patient och varje vårdsituation ses som unik. Det krävs av vårdpersonalen att de är 

väl förankrade i sitt handlande. Resultat beskriver att små detaljer för patienterna har 

varit de mest betydelsefulla under vårdtiden på avdelningen. Min uppfattning är att 

vänlighet och bekräftelse är svåra ord att ta på och därför beskriver patienterna små 

detaljer de minns. Efter arbetet med denna uppsats kan jag sätta ord på det som alla 

patienterna beskriver, det är vänlighet och bekräftelse. Ett leende, en lätt beröring eller 

att sjuksköterskan bara lägger en filt över knäna på patienterna är betydelsefullt för att 

ge en upplevelse av bra omvårdnad. 

 

Personalens engagemang och arbetsrutiner hjälper patienterna i mötet med 

vårdpersonalen. För att patienterna ska uppleva en god atmosfär på avdelningen krävs 

det att sjuksköterskor i sin profession inger ett lugn och är hänsynsfulla. Allt pre- och 

postoperativt bemötande påverkar vårdupplevelsen. Det framkommer i denna studie att 

patienter som upplever ett gott omhändertagande redan vid ankomsten till avdelningen, 

tidigt fått tydliga signaler om atmosfären på avdelningen. Att få uppleva ”alla verkade 

veta att jag skulle komma” gör att patienten känner sig välkommen. Många sådana här 

små subtila detaljer, ger stor och samlad bild av förtroende, där patienten får uppleva 

god omvårdnad. Betydelsen av små och subtila detaljerna bekräftas i Lagerström och 

Bergboms (2006) studie, där patienters upplevelse av god atmosfär på avdelningen 

bidrar till att de känner sig väl omhändertagna. Jag förstår att dessa kännetecken på en 

god avdelningsatmosfär är att personal presenterar sig själva och att en i varje 

personalgrupp har huvudansvaret för varje patient. Det patienter uppskattar är att vården 

sker genom professionella handlingar och att sjuksköterskan är vänlig, glad och lugn. 

Andra viktiga saker som gör att patienten känner sig respekterad tycker jag också är att 

sjuksköterskan visar att hon tar sig tid för patienten och lyssnar på vad patienten har att 

säga. Min uppfattning är densamma som beskrivs av Lagerström och Bergboms (2006) 

artikel där de menar att patienter tycker om att sjuksköterskan tar i dem under samtalet 

och att det är sjuksköterskan som styr samtalet.  

 

När patienter beskriver att personalen vårdar dem med respekt sker kommunikationen 

både verbalt och icke verbalt. Det är denna harmoni som leder till att de upplever äkta 

engagemang och respekt hos vårdpersonalen. Också humorn i samtalet mellan 

sjuksköterska och patient har just en sådan effekt. Det bekräftas i Kärkkäinen, Bondas 

och Eriksson (2005) beskriver vikten av individuell vård, där vården ska planeras med 

patientens behov och önskning med hänsyn till att patientens livsvärld ska sättas i 

centrum. 

 

Patienter med artros som genomgår höft- eller knäprotesoperationer upplever ofta större 

postoperativ smärta än vad de förväntat. De har tidigare haft mycket värk och den 

ersätts då postoperativt av annan smärta. Resultatet i denna studie visar att det är andra 

faktorer som patienter upplever som mer betydelsefulla. Studien visar att en 

sjuksköterska som är stressad, använder sig av minimal verbal kommunikation 

behandlar patienterna slarvigt utan respekt. Detta påverkar patienterna negativt i både 

sin rehabiliteringsförmåga och framförallt upplevelsen av sin smärta. Marcinkowski, 

Wong och Dignam (2005) förklarar att det krävs hård postoperativ träning för 

patienterna för att uppnå en optimal knäfunktion, ändå är patienterna ofta förvånade 

över den tuffa postoperativa rehabiliteringen som krävs efter en knäprotesoperation. Det 

beskrivs även hur viktigt det är att tro på sig själv för att kunna ta del av 
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vårdpersonalens stöttning. Har patienten inte tillit till sig själv blir det svårare att orka 

med den arbetsamma rehabiliteringen. De tre författarna beskriver även att så fort 

operationen var gjord ville många patienter vara självständiga och klara sig själva. Min 

erfarenhet är också att patienter upplever en besvikelse och en frustration över att inte 

göra de framsteg de föresatt sig. Istället blir de beroende av personalens hjälp. Att vara 

vuxen och känna sig beroende av andra menar både jag och de tre författarna skapar 

rädsla.  

 

Sjuksköterskan har en viktig roll genom att guida patienterna under vårdtiden och kan 

successivt höja tilliten för vårdpersonalen. Hör inte sjuksköterskan patienternas frågor 

kan de känna sig avvisade, det uppstår en otrygghet som jag menar leder till att patienter 

till och med känner sig kränkta. Edwards (2003) beskriver vikten av att vårdpersonalen 

är lyhörd för patientens informationsbehov. Resultatet i min studie klarlägger att 

patienterna behöver snabb respons och feedback på saker de undrar över. Blir väntan för 

lång kommer de att glömma vad de skulle fråga. Edwards studie (2003) bekräftar att 

frågorna hänger kvar även efter utskrivningen från avdelningen. Då vet inte patienten 

vart de ska vända sig med sina frågor och det kan frambringa en ångest hos patienten. I 

studie påvisas av flera artiklar att patienter upplever informationen som bristfällig, den 

som gavs var inte enhetlig och den gavs lite här och där. När patienter snappar upp delar 

av information på avdelningen ökar oron och det minskar förtroendet som behövs 

mellan sjuksköterskan och patienter. Den nödvändiga vårdgemenskapen går förlorad. 

Berg, Skott och Danielson (2006) beskriver i sin studie hur patienter upplever en 

avsaknad av kontinuerlig sjuksköterska. Det leder till att viktig information måste 

upprepas flera gånger till personalen. Trygghet och tillit går förlorad och istället 

upplever patienten en inre stress och de upplever sig onödigt sårbara.  

 

I denna studie bortförklarar patienter varför inte sjuksköterskan hade tid för dem och en 

anledning förklaras genom att sjuksköterskans arbetsuppgifter är viktigare än 

patienterna. En fråga jag då måste ställa, vad är sjuksköterskans arbetsuppgift 

egentligen om det inte är patienten som ska stå i fokus? 

 

Patienter är idag inte sällan lika eller mer pålästa än vårdpersonalen på senaste rön, 

forskning och alternativa rehabiliteringsformer. Detta kan för viss personal vara mycket 

stressande menar jag. Därför kräver framtidens sjuksköterskors arbetssätt helt andra 

kvalitéer än tidigare generationers. Vi måste vara öppna att diskutera evidensbaserad 

vård som våra patienter vill att vi ska arbeta med. Vi måste alltid förstå att den vård 

patienter erbjuds bedöms av patienter och deras privata omgivning. Det är patienterna 

som avgör om ett bemötande är bra eller dåligt.  

 

Angående framtida forskning 

I artiklar som har läst har några författare påpekat att det finns få kvalitativa studier 

gjorda angående patienters upplevelse av personalens bemötande efter höft- och 

knäprotesoperationer. Jag skulle kunna tänka mig att intervjua patienter som opererats 

med höft- eller knäprotes men då välja en kontext som avgränsar snävare med frågan 

”hur patienter upplever personalens bemötande vid smärta efter ortopedisk operation”.  

Ämnet i min studie gäller alla patientkategorier oavsett sjukdomsorsak. 
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Implikationer 

Denna studie visar att med tydligt och värdigt bemötande kan den postoperativa 

vårdkvaliteten höjas och upplevelsen av lidandet hos patienter minskas. 

 

 Lyssna på vad patienterna vill framföra. Svara på de frågor som ställs.  

 Inge ett lugn vid mötet av patienter oavsett status. Samt använda ”mjuka händer” 

i patientvården.  

 Ge tydlig information till patienterna vad som kommer att ske och vad som 

händer i omvårdnaden.  

 Prata och skoja med patienterna om alldagliga ämnen och inte så mycket om 

orsaken till sjukdomen. 

 Sjuksköterskan ska finnas i patientrummet eller i dess närhet och besöka 

patienterna spontant utan särskild orsak.  
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BILAGA 1 

Dokumentation och sökanalys 

 

Sökning i Cinahl 

                                     

Sökord            Antal träffar                  Valda artiklar 

postoperative* 

TKR 

pain 

 

postoperative AND 

TKR AND pain 

10 510 

116 

38 702 

 

11 

 

 

 

  

1  

 

qualitative 

participants* 

THR 

 

qualitative AND 

participants AND THR 

16 979 

48 398 

250 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1   

 

postoperative*   

pain  

qualitative 

 

postoperative* AND 

pain AND qualitative 

10914 

34339 

18422 

 

36 

 

 

 

 

1  

 

 

patients 

experiences   

nurse*  

communica* 

 

patients AND 

experiences AND   

nurse* AND 

communica* 

187050 

18243 

57826 

19026 

 

 

 

152 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

elective orthopaedic 

surgery 

 

56 

 

1  

 

patient*   

experience*  

hip*  

nursing*  

 

patient*  AND 

experience* AND 

 hip* AND nursing*  

271210 

79212 

8830 

68109 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

1  
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BILAGA 2 

Översikt av analyserad litteratur 

 

 

Artikel 

 

 

Perspektiv 

 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Resultat 

Titel:  

Patient‟s 

perspectives on 

total knee 

replacement                            

 

Författare: 

Jacobson, A F. 

Myerscough, R P. 

DeLambo, K. 

Fleming, E. 

Huddleston, A M.  

Bright, N.  

Varley, J D.        

 

Tidskrift: 

Advance Journal of 

Nursing.                  

 

År;  

2008 

 

Land:  

England     

 

Vårdvetenskaplig 

artikel som 

skildrar patient 

perspektivet 

 

Syftet är att 

undersöka 

patienters pre- och 

postoperativa 

upplevelser av 

TKR. 

 

En kvalitativ 

beskrivande 

design. Intervju 

med 17 

preoperativa och 

10 postoperativa 

patienter. 

Intervjuerna ägde 

rum under den 

postakuta 

rehabiliteringen 

och efter två 

månader i 

patienternas egna 

hem. 

 

Det framkom 

fyra olika 

teman.  

1. patienter ville 

skjuta upp 

operationen.  

2. en väntan och 

oro inför 

operation.  

3. att kämpa för 

sin själv-

ständighet och 

acceptera sitt 

nya knä.  

4.  smärt-

upplevelse 

postoperativt 

och ett hopp 

om full 

rörlighet 

 

 

Titel: 

The experiences 

of patients 

undergoing total 

hip replacement     

 

Författare: 

Monti, L. 

Suominen, T. 

Leino-Kilpi, H.                    

 

Tidskrift: 

Journal of 

Orthopaedic 

Nursing.               

 

År 

2002 

 

Land 

Finland 

 

Vårdvetenskaplig 

artikel som skildrar 

patient perspektivet 

 

Syftet är att 

beskriva patienters 

erfarenheter av 

THR före, under 

och efter 

sjukhusvistelsen 

 

Kvalitativ studie 

Två intervjuer 

gjordes på 17 

patienter (8 män 

och 9 kvinnor) 

mellan 22-79 år. 

Den första fyra 

dagar efter 

operation och den 

andra åtta - tolv 

veckor senare. 

 

 

Det framkom tre 

teman 

 

1. Upplevelsen av 

att vara en 

THR patient 

2. Erfarenhet av 

vården  

3. Erfarenhet av  

   vårdorganisa-  

   tionen 
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Titel: 

Perspectives of 

Swedish patients 

on postoperative 

pain management 

 

Författare: 

Ewa Idvall, E. 

Bergqvist, A. 

Silverhjelm, J. 

Unosson, M.  

 

Tidskrift: 

Nursing and 

Health Sciences  

 

År: 

2008 

 

Land: 

Sverige 

 

Vårdvetenskaplig 

artikel som skildrar 

patient upplevelse.  

 

Syftet är att 

beskriva 

kirurgiska 

patienters med 

postoperativ 

smärta under sin 

sjukhusvistelsen 

 

Kvalitativ studie. 

Patienterna är 

inneliggande från 

ortopedi och 

allmän kirurgiska 

avdelningar. Det är 

30 deltagare, 11 

män (31-80 år) och 

19 kvinnor (28-87 

år).  

De medverkande 

var tre cancer-

operation, tolv  

bukoperationer och  

femton 

skelettoperationer. 

 

 

 

Det framkom tre 

teman 

 

1.  Patienters 

smärt kunskap 

2. Patienters 

smärtlindrings 

metoder 

3. Patienters syn 

på hälso- och 

sjukvårds- 

personal 

 

 

Titel 

Nurse–patient 

communication: an 

exploration of 

patients 

experiences 

 

Författare: 

McCabe, C. 

 

Tidskrift: 

Journal of Clinical 

Nursing. 

 

År: 

2002 

 

Land: 

Ireland 

 

Vårdvetenskaplig 

artikel som skildrar 

patient upplevelse 

 

Syftet är att 

undersöka hur 

patienter upplever 

hur sjuksköterskan 

kommunicerar 

med dem. 

 

Kvalitativ studie. 

Intervju med åtta 

patienter, tre män 

och fem kvinnor 

som var födda 

mellan 20-talet till 

70-talet. 

Patienterna var 

inlagda inom 

slutenvården 

minst fyra dagar.  

 

Det framkom fyra 

teman: 

 

1. Brist på kom- 

munikation 

2. Behandla 

3. Empati  

4. Vänlig sjuk- 

sköterska och 

humor 
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Titel: 

Investigation of 

the ways in which 

patients´ reports 

of their 

satisfaction with 

healthcare are 

constructed        

 

Författare 
Edwards, C. 

Staniszweska, S. 

Crichton, N.         

 

Tidskrift 
Sociology of 

Health & Illness. 

  

År 

2004 

 

Land 

England 

 
Vårdvetenskaplig 

metod som skildrar 

patient upplevelse 

 

 
Författarna har två 

frågeställningar: 

Hur reflekterar 

patienten över sin 

vård erfarenhet? 

Hur och varför 

omvandlar 

patienten ibland 

negativa 

uppfattningar om 

vården till en 

positivt 

uppskattning? 

 

Kvalitativ metod 

med 

ostrukturerade 

intervjuer. Varje 

patient 

intervjuades vid 

tre tillfällen. En 

gång före, en gång 

under vårdtiden 

och en gånger i 

patientens egna 

hem. Alla 

patienterna 

genomgick en 

elektiv ortopedisk 

operation. 

Deltagarna var 15 

kvinnor och 4 män 

i åldern 19 till 74 

år. 

 
Åtta teman har 

identifierades:    

 

1. Utvärdera    

kvalitén i vården.  

2. Yttre 

omvandling.  

3. Sjukvårds-   

   dominans.  

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. 
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Titel 

Engagement 

and 

detachment: 

understanding 

patients‟ 

experiences 

with nursing 

 

Författare: 

Kralik, D. 

Koch, T. 

Wotton, K. 

 

Tidskrift 

Journal of 

Advanced 

Nursing.             

 

År 

1997 

 

Land 

Australien 

 

 

 

 

 

Vårdvetenskaplig 

artikel med 

fenomenologisk 

metod och 

skildrar patientens 

upplevelse av 

omvårdnaden 

 

 

 

 

 

Syftet är att 

förstå vad 

postoperativa 

patienter 

uppfattar vad 

som är viktigt av 

omvårdnaden de 

har upplevt 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ metod  

Nio kvinnliga 

patienter 

intervjuades  

pre- och 

postoperativt 

efter en total 

höftleds kirurgi 

 

Två huvudteman 

beskrevs med 

åtta underteman 

var 

1. 

Sjuksköterskors 

engagemang 

Ingenting är 

för mycket 

problem  

Frågade 

mig/hört mig  

Gladlynt och 

använder 

humor 

Medlidsam 

och snäll  

Vet vad jag 

vill utan att 

fråga  

Alltid 

tillgänglig  

Varsam 

beröring  

Vänlig och 

varm.  

2. 
Sjuksköterskors 

kvalité av vården 

Behandlas 

som ett 

nummer eller 

ett föremål  

Alltför 

effektiv och 

upptagen  

Fick mig att 

känna jag var 

lat  

Man måste gå 

med på vad 

som händer 

till dig  

Skarpa/kallt 

strategi  

Grov med 

fysiska 

omvårdnad  

Bara ett jobb  

Sjuksköterskor 

göra vad de 

får höra att 

göra.  

    


