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SAMMANFATTNING  
Bakgrund: Världens befolkning ökar i snabb takt och med detta den äldre befolkningen. Det 

bidrar till en utmaning av hur de äldres behov av vård och omsorg skall tillgodoses. Höft- och 

knäledsartros är bland de vanligaste ledsjukdomarna och kan leda till operation. Många som 

opereras är äldre (>65 år). En stor operation kan leda till postoperativ smärta. Ålderism har 

visat sig förekomma inom vården och är diskriminerande föreställningar baserade på en 

människas ålder. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur äldre patienter beskriver smärta utifrån ett 

anestesiologiskt- och postoperativt perspektiv efter en knä- eller höftledsoperation. Samt hur 

de upplever att smärtan behandlas utifrån samspelet med vårdpersonal. 

Metod: En intervjustudie med kvalitativ innehållsanalys. Nio patienter som har opererat knä- 

eller höftled intervjuades utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Innehållsanalys utifrån 

Elo och Kyngäs ansats användes för analys av materialet. 

Resultat: I resultatet framkom tre kategorier; erfarenheter av smärta, att kunna påverka och 

interaktion med vårdpersonal. Patienterna beskrev hur smärtan och smärtbehandlingen 

upplevts samt att de har haft möjlighet att välja anestesiform och varit delaktiga i sin 

smärtbehandling. En lyckad interaktion med vårdpersonalen var för patienterna en god 

kontakt till vårdpersonalen och att vara förberedd.  

Slutsats: För att uppnå god smärtlindring ur ett anestesiologiskt och postoperativt perspektiv 

krävs det för den äldre god interaktion med vårdpersonal och upplevelse av delaktighet kring 

vård, smärta och medicinering. Vårdpersonal bör ha ett professionellt förhållningssätt och 

förmåga att skapa relation med patienten.  

Nyckelord: relation, smärta, äldre, höft-och knäledsoperation 

  



 

ABSTRACT 
Background: The world population is rapidly increasing and with this also the elderly 

population. This poses a challenge to how the elderly's need of health and social care is met. 

Hip and knee arthritis is one of the most common joint diseases leading to surgery. Many 

whom are subject to surgery are elderly (>65 years). Major surgery leads to postoperative 

pain. Ageism, defined as discriminative perceptions of a human's age, has been shown to 

occur in social and health care. 

Aim: The aim of this study was to examine how elderly patients are describing pain from a 

anesthesia and postoperative perspective following a knee or hip plastic surgery. An 

additional aim was to study how they experience that the pain is treated from a viewpoint of 

the interaction with healthcare professionals.  

Method: An interview study with a qualitative content analysis. Nine patients that underwent 

surgery of a knee or hip joint was interviewed using a semi structured interview guide. 

Content analysis based on Elo and Kyngäs was used for analysis of the material.  

Result: The study resulted in the detection of three main categories; experiences of pain, 

ability to implicate and interaction with healthcare professionals. The participants described 

their experience of the pain and pain management, that they could influence the choice of 

anesthesia and felt an involvement in their own pain. They defined a successful interaction 

with the healthcare professionals as formed by a good contact to the professionals, their view 

of ageing and to be well prepared.   

Conclusion: To achieve good pain management in anesthesia and postoperative the elderly 

need a good interaction with healthcare professionals and experience of participation in care, 

pain and pain management. Healthcare professionals should act professional and build a 

relation to the patient.  

 

Keyword: Relation, pain, elderly, hip and knee plastic operation. 
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BAKGRUND 
 
Den äldre människan 
Ett omtalat ämne är att världens befolkning ökar i snabb takt. De stora ökningarna beror 

delvis på bättre levnadsvillkor som ger längre livslängd samt minskad barnadödlighet. 

Befolkningsstrukturen har också förändrats, att åldras är en naturlig del av livet och fler 

människor blir äldre. När världens befolkning nådde sju miljarder år 2012 var 562 miljoner 65 

år eller äldre. Vidare var det år 2015 8,5 % av befolkningen som var äldre (He, Goodkind & 

Kowal, 2016). I Sverige har vi i likhet med resten av världen en utveckling där befolkningen 

blir äldre. Detta bidrar till utmaning om hur de äldres behov av vård och omsorg ska kunna 

tillgodoses (Socialstyrelsen, 2016). Trots att andelen äldre ökar och att de ofta är i behov av 

hälso- och sjukvård är de underrepresenterade i forskning (Thake & Lowry, 2017). 

  

Det är inte lätt att dra en gräns för när en person ses som äldre. Ålder är inte bara de antal år 

som levts, det kan uttryckas på flera sätt. Antal år, kronologisk ålder, är ett enkelt mått för att 

säga hur gammal en individ är och ofta delas de in i olika åldersgrupper. Det är dock inte helt 

givet när åldrandet börjar utan en fråga om individuell uppfattning. En vanlig indelning i 

forskning och demografisk forskning är yngre äldre och äldre äldre (Kristensson & 

Jakobsson, 2010). För de flesta finns en naturlig gräns vid 65 års ålder, var den allmänna 

pensionsåldern är (Ernsth Bravell, 2013). I detta arbete kommer yngre äldre betyda åldern 65–

80 och äldre äldre 81 år och äldre. 

  

Ålderism är diskriminerande föreställningar baserade på en människas ålder och förekommer 

inom hälso- och sjukvården (Andersson, 2008; Rogers, Thrasher, Miao, Boscardin & Smith, 

2015). En fjärdedel av äldre i Europa har upplevt åldersdiskriminering (Van den Heuvel & 

van Santvoort, 2011). Bratt et.al (2014) visade i sitt resultat att många, för övrigt friska, män 

över 70 år inte fick lika behandling som de män som var under 70 år vid behandling av 

prostatacancer. För den äldre patienten är det viktigt med tillräcklig information så att denne 

kan känna sig så bra förberedd som möjligt och trygg med det som skall ske. Äldre människor 

är också mer olika varandra än de yngre är. Behandlingen för den äldre kan ej baseras på 

generella riktlinjer, det krävs en större individuell anpassning för att säkerhet och integritet 

skall säkras under vårdtiden (Hansen, 2016).  
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Anestesisjuksköterska 
Målet med hälso- och sjukvårdslagen är en god hälsa och vård på lika villkor för hela 

befolkningen oavsett kön, genus eller ålder (SFS, 2017:30). Enligt Socialtjänstlagen 

(2001:453) skall vården genomsyras av ett gott bemötande som bygger på respekt för 

människans integritet och autonomi. För anestesisjuksköterskor finns en 

kompetensbeskrivning var det bland annat framkommer att alla ska behandlas med respekt för 

integritet, som en unik individ samt med rättvis fördelning av sjukvårdens resurser 

(Svensksjuksköterskeförening, 2014). En viktig roll i anestesisjuksköterskans arbete är att 

identifiera och tillgodose patientens fysiska och psykiska omvårdnadsbehov genom hela 

förloppet. Anestesisjuksköterskans ansvar är att förebygga, behandla och lindra. En 

anestesisjuksköterska ska kunna utföra anestesiologisk omvårdnad bland annat genom att 

“arbeta preventivt och planera för patientens postoperativa vård och återhämtning” 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Många 

gånger är den äldre patienten beroende av vårdpersonalens hjälp och stöd och en obalans ur 

maktperspektiv framkommer.  I mötet mellan två personer påverkar alla sin egen situation 

kring möjligheterna till en jämlik och respektfull relation. En god relation är en förutsättning 

för att kunna tolka och uppmärksamma den äldres situation och behov (Socialstyrelsen, 2012; 

Berg & Danielson, 2007). 

  

Intraoperativ och postoperativ smärta 
Definitionen av smärta är att det är en obehaglig, högst subjektiv upplevelse som innehåller 

både kroppsliga, känslomässiga, intellektuella och andliga komponenter (Strang & Werner, 

2010). Akut smärta är en komplex reaktion av multifaktoriell natur och det är en stor 

individuell variation i smärtupplevelsen. Rädsla för postoperativ smärta anges som ett av de 

större orosmomenten inför planerad kirurgi (Rawal, 1999).  

 

Intraoperativ och postoperativ smärta är smärta som uppstår vid kirurgiska ingrepp och ett 

vanligt kliniskt problem (Fletcher, Fermanian, Mardaye & Aegerter, 2008; Strickland et al., 

2017). Smärta ökar antalet vårddagar och kostnaden för den extra vårdtiden är närmare 9 

miljarder kronor årligen (Sveriges kommuner och landsting, 2017). Dålig kontroll av smärta 

är också skadligt på flera av kroppens organsystem såsom andnings- och cirkulationssystemet. 

Smärta kan leda till försvagat immunförsvar, illamående och onödigt lidande. Postoperativa 

smärtor kan behandlas effektivt men trots detta visar studier att den postoperativa 

behandlingen av smärta är bristfällig (Dihle, 2013). Postoperativ smärta har även visat sig öka 
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risken för svår långvarig smärta (Bisgaard, Rosenberg & Kehlet, 2005; Kehlet, Jensen, & 

Woolf, 2006). Många elektiva ortopediska ingrepp görs på indikation av långvarig smärta i 

rörelseorganen. Smärtan medför funktionsinskränkningar och försämrad livskvalitet. En 

betydande del av patienterna har kvarstående smärta postoperativt. 25% av patienter som 

remitterats till smärtklinik har kvarstående smärta efter kirurgi (Nilsson Mjölbo, Werner & 

Rudin, 2011; Johansen, Romundstad, Nielsen, Schrimer & Stubhaug, 2012). Trots att smärta 

ofta förekommer hos den äldre befolkningen har det inte forskats så mycket inom området 

(Hægerstam 2007; Molin, 2014). Äldre personer med smärta kan uppleva lidande och 

omvårdnaden som ges kan i hög grad påverka hur personen upplever sitt lidande (Gran, 

Festvåg & Landmark, 2010). Det är ingen skillnad på smärtintensitet hos yngre jämfört med 

äldre däremot beskrivs det att äldre får mindre morfin (Gagliese, Weizblit, Ellis & Chan, 

2005). Vid åldersgruppen 75 år och äldre är förekomsten av långvarig smärta ca 40% 

(Haegerstam, 2007). 

 

Höft och knäprotesoperationer 
Höft- och knäledsartros är bland de vanligaste ledsjukdomarna och kan leda till att en ny led 

behöver bli inopererad. Detta ämne är av betydelse att studera eftersom antalet 

ledprotesoperationer har ökat under 2000-talet, och under 2016 utfördes det i Sverige över 30 

000 primära ledprotesoperationer i höft-och knäled. Av alla som opererades var cirka 75 % av 

dessa 65 år eller äldre under år 2016 (Socialstyrelsen, 2018). Efter knä- och 

höftprotesoperationer är det stor variation på vad patienter får för information, vad de 

förväntar sig kring smärta och hur de upplever återhämtningen (Kennedy et.al, 2017). 

Smärtbehandlingen kan begränsas av dålig relation till vårdpersonal och rädsla för konflikt, 

patienter beskriver också att de inte vill vara gnälliga (Eriksson, Wikström, Fridlund, Årestedt 

& Broström, 2016). 

  

Teoretisk referensram 
Joyce Travelbees (1971) omvårdnadsteori riktar sig till samspelet mellan patient och 

sjuksköterska och hur relationen bör utformas för att kallas god. Sjuksköterskans 

huvudsakliga arbetsuppgift är att skapa mellanmänskliga relationer för att hjälpa patienten att 

förebygga, bemästra och finna mening i sjukdom och lidande. Travelbee är emot 

generalisering, utan ser patienten som en unik individ som skall bemötas därefter. Empati och 

sympati är enligt Travelbee viktiga delar för att skapa en nära mellanmänsklig relation. Ett av 

sjuksköterskans viktigaste redskap består enligt Travelbee av kommunikation. 
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Kommunikation är en förutsättning för att uppnå god omvårdnad och en ömsesidig process 

där människor delar eller förmedlar tankar och känslor. Travelbee identifierar faktorer som 

kan förorsaka allvarliga störningar i kommunikationen; bristande förmåga att se patienten 

som en individ eller att undgå att uppfatta olika nivåer av mening i kommunikationen.  

Empati enligt Travelbee (1971) är när sjuksköterskan sätter sig in i en annan persons 

situation. Empati leder till förmåga att förutse den andres handlingar samt att förstå den andre 

personen. Ett resultat av den empatiska fasen är sympati. Sympati utgår ifrån önskan att lindra 

lidande, en medmänsklighet. Sympati kan lindra lidande genom att den lidande personen ej är 

ensam med sin börda. När den mellanmänskliga relationen etablerats utifrån alla faser med 

det första mötet, utveckling av identiteter, empati, sympati, ömsesidig förståelse och kontakt 

skapats kan omvårdnadens mål beaktas. När sjuksköterskan är stressad och inte har tid att 

engagera sig eller vara närvarande i relationen blir både hennes empatiska och sympatiska 

förmåga minskad (Travelbee,1971). 

  

Problemformulering 
Med ett snabbt ökande antal av äldre har också behovet av höft-och knäprotesoperationer 

stigit. Det framkommer i litteratursökning att äldre känner sig åldersdiskriminerade och 

kunskapen kring de äldres egen upplevelse om hur de behandlas för sin smärta vid 

ortopediska ingrepp saknas. Anestesisjuksköterskan ska arbeta för en jämlik vård och 

förebygga, behandla och lindra för patienter. Smärta, intra- och postoperativt, är ett vanligt 

kliniskt problem och kan vidare skapa andra svåra komplikationer. Anestesisjuksköterskan 

ska i sitt yrke undvika smärta kring anestesi och postoperativt samt bidra till en god 

kommunikation med patienten för att undvika komplikationer som kan uppkomma.   

 

Syfte  
Syftet med studien är att undersöka hur äldre patienter beskriver smärta utifrån ett 

anestesiologisk och postoperativt perspektiv efter knä- eller höftledsoperation. Samt hur de 

upplever att smärtan behandlas utifrån samspelet med vårdpersonal. 

  

METOD 
 
Design 
Studien är en empirisk kvalitativ intervjustudie som valdes för att besvara studiens syfte. 
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En kvalitativ forskningsmetod användes för att få djupare förståelse för ett fenomen och var 

lämpligt för att fånga deltagarnas upplevelser och erfarenheter (Polit & Beck, 2016). Den 

kvalitativa metoden gjorde också anspråk på öppenhet och följsamhet mot det som har 

undersökts (Dahlberg, 2008). 

  

Urval 
Urval av deltagare skedde på två ortopediska vårdavdelningar i två länder i norden under 

våren 2018. Fjorton personer tillfrågades att delta i studien varav nio deltagare gav samtycke 

till deltagande. Fördelningen mellan sjukhusen var fem och fyra. Inklusionskriterierna var att 

deltagarna skulle ha genomgått elektiv höft-eller knäledsoperation, vara 65 år eller äldre och 

förstå och kunna göra sig förstådd på det svenska språket. Vid urvalet strävades det efter att få 

variation på variablerna ålder och kön i uppdelningen yngre äldre och äldre äldre för att nå 

största bredd på resultatet. Demografiska data av inkluderade deltagare redovisas i Tabell 1. 

  

Tabell 1. Demografisk data av inkluderade deltagare (n=9) 

  

Kön Antal 

Män 3 

Kvinnor 6 

Ålder 
 

65–80 år 7 

>80 2 

Typ av operation 
 

Knäprotes 5 

Höftprotes 4 

Tidigare opererad 9 

Spinalanestesi 6 
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Generell anestesi 3 

 

Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingen skedde med individuella semistrukturerade intervjuer utifrån en 

intervjuguide (Bilaga 1). Intervjuguiden (Bilaga 1) innehöll 11 frågor och utformades av 

författarna med hjälp av handledaren, utifrån studiens syfte. Den inleddes med öppna frågor 

samt tänkbara följdfrågor. Intervjufrågorna berörde deltagarnas upplevelse av att opereras, 

den postoperativa smärtan och även deltagarnas relation till vårdpersonalen. Två 

provintervjuer genomfördes, detta för att författarna skulle ha möjlighet att pröva 

intervjufrågorna och rollen att intervjua samt planera för disponering av tiden. 

Provintervjuerna inkluderades i materialet för att svaren inte skilde från de andra intervjuerna 

och eftersom intervjuguiden inte reviderades efter genomförd provintervju. Teknisk 

utrustning testades, för kontroll av funktion och ljudkvalitet innan användning (Danielson, 

2017).  

 

Tillvägagångssätt 
För att få tillgång till forskningsfältet och godkännande att utföra studien fick vi tillstånd från 

berörda verksamhetschefer och därefter lämnades ett informationsbrev till de ortopediska 

avdelningarna (Bilaga 2). Ett informationsbrev om studien (Bilaga 3) delades ut till deltagarna 

och blankett för informerat samtycke (Bilaga 4) inhämtades. Vid rekryteringsprocessen bistod 

avdelningschefen för respektive avdelning med hjälp att identifiera deltagare som passade 

studiens urvalskriterier. Deltagarna fick information innan operationen genom 

informationsbrevet som delades ut på en preoperativ avdelning. Detta för att ge möjlighet till 

betänketid till medverkan. Deltagarna informerades om att författarna kommer att besöka 

deltagaren två dagar efter operationen för närmare information, inhämtning av samtycke och 

om möjligt utförande av intervjun. De informerades om att deltagandet var helt frivilligt, att 

materialet hanteras så att identiteten inte blir avslöjad och att de när de vill fick avbryta sin 

medverkan utan närmare förklaring. 

  

Intervjuerna utfördes på respektive vårdavdelning. Författarna eftersträvade att intervjuerna 

skulle utföras i en om möjligt trygg och ostörd miljö. På grund av status på deltagare och 

tillgång på rum var det endast fem intervjuer som kunde utföras i enskild och ostörd miljö. 

Intervjuerna spelades in med mobiltelefon vilket gav författarna möjlighet att enbart 
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koncentrera sig på vad som sades i intervjun. Författarna genomförde cirka hälften av 

intervjuerna var och intervjuerna varade 15–42 minuter, med ett medelvärde på 29 minuter. 

Det inspelade materialet överfördes till ett externt lagringsutrymme och förvarades inlåst tills 

transkribering utfördes av den som intervjuat. All information som kunde identifiera 

personerna i fråga avidentifierades och kodades under arbetets gång (Medicinska 

forskningsrådet, 2003). Materialet förvarades oåtkomligt för andra. När studien är avslutad 

kommer all data från intervjuerna att raderas. Deltagarna informerades om att det är 

författarnas tolkning som redovisas i arbetet och att om deltagarna önskar får de ta del av det 

färdiga arbetet. Efter att nio intervjuer genomförts ansåg författarna att mättnad i materialet 

uppstått, vilket innebär att informationen började upprepa sig och ingen ny information 

uppkom. 

  

Forskningsetiska överväganden 
Forskarens etiska ansvar är grunden för all forskningsetik. Författarna såg till att forskningen 

som bedrevs var av god kvalitet och moraliskt godtagbar i enlighet med CODEX (2018). 

Skriftligt godkännande att genomföra studien hämtades från verksamhetschefer efter att 

avdelningscheferna på de två vårdavdelningarna lämnat muntligt samtycke till studien. 

Skriftligt och muntligt samtycke från studiedeltagarna inhämtades av författarna till studien i 

enlighet med lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460). 

Enligt SFS (2003:460) samt CODEX (2018), regler och riktlinjer för forskning, skall 

deltagarna kunna välja om de vill medverka eller inte. Ett krav enligt etikprövningslagen är att 

deltagaren skall informeras om syftet med forskningen, att deltagandet är frivilligt, att de när 

som helst kan avbryta sin medverkan samt en beskrivning om hur data skall samlas in och hur 

det bevaras så att obehöriga ej kan komma åt dem. Deltagarna informeras om att medverkan 

eller icke medverkan inte kommer att påverka deras vård på något sätt. Författarna till studien 

har tystnadsplikt och vetskap om att allt är konfidentiellt. Enligt Belmontrapporten (1978) ska 

forskning utföras i enlighet med tre grundläggande etiska principer: respekt för personer, göra 

gott och rättviseprincipen. Dessa tre principer ligger till grund för studiens etiska 

ställningstaganden. Intervjusituationen skapar en närhet till deltagaren men deltagaren kan 

känna sig i underläge gentemot intervjuaren efter en operation. Detta togs i beaktande genom 

känslighet och lyssnande på deltagarens behov under intervjun samt att de uppmanades att 

kontakta författarna om de önskade efter intervjun. Frågorna i intervjun uppfattades inte av 

författaren vara av känslig art. Författarna såg dock fördelarna med att studien genomfördes 
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och att dessa övervägde ovannämnda nackdelar. Den etiska vinsten är att alla ska ha jämlik 

vård, oberoende av ålder och kön. 

  

Bearbetning och analys 
Analys av data skedde med kvalitativ innehållsanalys utifrån beskrivningen av Elo och 

Kyngäs (2008). Efter insamlade data transkriberades intervjuerna ordagrant. Ord, tonfall och 

pauser inkluderades i materialet och således kunde det gås igenom flera gånger (Danielson, 

2017). Eftersom området som skulle studerades var relativt outforskat valdes induktiv metod. 

Elo & Kyngäs (2008) metod har ett syfte att belysa betydelsefulla områden för att öka 

förståelsen av fenomen. Analysprocessen genomfördes i tre faser; förberedelse-, 

organiserings- och rapporteringsfas. I förberedelsefasen transkriberades intervjuerna och 

sedan genomfördes en enskild fördjupning i intervjutexterna, av båda författarna. Det 

transkriberade materialet lästes flera gånger för att sätta sig in i det beskrivna fenomenet samt 

för att nå en djupare förståelse. I organiseringsfasen lästes den transkriberade texten och 

meningsenheter valdes ut genom att markera relevanta ord, meningar och fraser för studiens 

syfte. Efter detta togs meningsenheter ut och klistrades in i ett separat dokument. Dessa lästes 

sedan flera gånger och kondenserades ned till en kod som kortfattat beskrev meningsenheten. 

Dessa skrevs ut och parades sedan tillsammans i grupper där koderna liknade varandra som 

sedan fick en subkategori. Syftet med grupperingen var att minska mängden koder genom att 

sammanföra de som liknade varandra under mer abstrakt och bredare subkategori. Detta 

genom att författarna tolkar innehållet och djupare förståelse uppnås (Elo & Kyngäs, 2008). 

Författarna gick in och ut ur materialet flertalet gånger tills koderna hamnat i rätt subkategori. 

Efter att subkategorier identifierats parades de samman och tre kategorier bildades. I 

rapporteringsfasen presenteras resultatet med hjälp av de skapade kategorierna (Elo & 

Kyngäs, 2008). För exempel på analysprocessens steg se Tabell 2.  

 

Enligt Polit & Beck (2016) kan forskarens egen förförståelse och kunskap inom 

forskningsområdet snedvrida resultatet och analysprocessen. Författarna har erfarenhet av att 

vårda äldre patienter och till viss del ortopediska, detta beaktades så att inte ny förståelse 

missas. Priebe och Landström (2017) menar att förförståelsen sker genom att forskaren själv 

reflekterar över vilken betydelse förförståelsen kan ha. Författarna har ej vårdat höft och knä 

proteser och har därmed ingen förförståelse för deras postoperativa smärta. Däremot har 

författarna vårdat patienter som genomgått kirurgi, och har därmed en viss förförståelse för 
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postoperativ smärtbehandling. Författarnas förförståelse skall inte påverka analysen av 

resultatet och därmed ej snedvrida det.  

  

Tabell 2. Exempel på kodning och kategorisering 

Meningsenheter Kod Subkategori Kategori 

Jo och sen natt 2, 3 så hade 

jag de mycket enklare. 

Smärtmedicinen fungerade 

Smärtlindring blev 

bättre med tiden 

Smärtbeskrivning Erfarenheter av 

smärta 

Visst har jag det. Mellan 1 

och 10. Hur långt kan du gå 

innan de gör ont? 

Att bedöma sin 

smärta 

Bedömning Att kunna 

påverka 

De är ju väldigt trevliga och 

talar om vad de heter och 

vad dom gör 

Kommunikativ 

personal 

Att skapa kontakt 

med vårdpersonal 

Interaktion med 

vårdpersonal 

  

RESULTAT 
Analysen av resultatet resulterade i tre kategorier.; Erfarenheter av smärta, Att kunna påverka 

och Interaktion med vårdpersonal. Dessa huvudkategorier understöds av åtta subkategorier. 

Kategorier och subkategorier presenteras i figur 1.   
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Figur 1. Kategorier och subkategorier 

Erfarenheter av smärta 

 
Upplevelser och beskrivning av smärta 
Deltagarna beskrev när eventuell smärta uppkom och hur den upplevdes. Det deltagarna 

ansåg som den värsta smärtupplevelsen kring operationen var att bli stucken i ryggen vid 

spinalanestesi. Det beskrevs som en kort, akut smärta som var hanterbar för att de visste att 

det var övergående. Efter sticket i ryggen hade ingen upplevt någon smärta under operationen. 

Däremot beskrev deltagare att smärta uppkom postoperativt. Denna smärta pågick främst 

under det första dygnet efter operationen och den mest intensiva smärtan kom första kvällen 

och natten. Eftersom smärtan ofta kom på natten kunde det göra att de fick svårt att sova som 

sedan ledde till en ond cirkel och begränsning dagen efter. 

  

“sen på kvällen kom jag upp hit och hade ordentligt ont…” (Deltagare 7) 

 

Deltagarna beskrev att känslan av smärtan postoperativt var jobbigt att gå igenom, en känsla 

av att ibland vilja försvinna bort från verkligheten. När dessa känslor kom var det svårt att se 

framåt, det medgav en känsla av att det var omöjligt att åka hem. Smärtan beskrevs på olika 

sätt och att den kunde vara lokaliserad till olika delar av kroppen. De beskrev smärtan som 

allt från en intensiv muskelsmärta som kom och gick, känsla av träningsvärk till en smärta 

som var huggande, skärande, molande, att det spänner och drar samt att känna av 

operationssåret men inte direkt smärta. Ett dygn efter operationen beskrevs smärtan som 

hanterbar. Den smärtan som förekom efter första dygnet var endast i rörelse och vridningar 

och den styvhet som svullnaden kunde ge. 
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“Det känns i lårmusklerna. De är som när man är ut och åktränar första gången, så känns 

det. Jag har idrottat mycket, så jag vet att man blir stel första gången. Ungefär så var det.” 

(Deltagare 3) 

 

Vikten av adekvat smärtbehandling 
Deltagarna beskrev vad de fick för medicinering och hur medicineringen kring smärtan 

fungerade under anestesin och postoperativt. Vad som hjälpte dem mest och vad som inte 

hjälpte eller på annat sätt gav biverkningar eller obehag. Medicineringen som gavs under 

anestesin upplevdes av deltagarna att den gjorde det den skulle och ingen kände smärtor. 

Däremot framkom det att spinalanestesi gav känsla av att armarna domnade och känsla av att 

inte få luft.  

Läkemedel beskrevs som en viktig del för att lindra smärta. Deltagare beskrev att de 

postoperativt fick läkemedel kontinuerligt och extra vid behov. När den värsta smärtan hade 

gått över, vilket var efter första dygnet, eller när de fått byta medicinering var deltagarna 

nöjda med den grundmedicinering de beskrev de fått. En bra medicinering var när den hjälpte 

snabbt mot smärtan och inte gav biverkningar. Det var kombinerat tabletter och intravenösa 

läkemedel som de uppgav att de hade fått och var nöjda med. Det beskrevs en tro på att de 

finns smärtmedicinering som är starkare och som hade bättre effekt vid den värsta smärtan 

första kvällen när lokalbedövning och spinalanestesi gick ur och att enbart tabletter inte 

dämpade all smärta. Tron på den kontinuerliga smärtlindringen i tablettform under det första 

dygnet varierade mellan deltagarna. För att nå bästa medicinering mot smärtan beskrev 

deltagarna en smärtbehandling i form av tabletter kombinerat med intravenöst eller andra 

injektioner. Vissa tyckte att smärtlindring med tabletter var mycket bra och de behövde inget 

mer samtidigt som andra kände att den smärtlindringen till en början inte hade någon som 

helst effekt. Det spelade ingen roll vad personal gjorde eller gav för de hjälpte inte. Att känna 

att smärtlindringen inte fungerade beskrevs av deltagarna som en påfrestning. Vid svår smärta 

var smärtmedicineringen som bortkastad. De upplevde en känsla av att vilja försvinna så att 

det kunde gå över. 

 “Det finns säkert tabletter som är mångdubbelt kraftigare att ta när du har mycket smärta. 

Men inte fick jag något annat. Ingenting hjälpte, jag hade lika bra kunna varit utan tabletter. 

Det var helt bortkastat. Absolut ingenting hjälpte…Nu får jag kontinuerligt och de har hjälpt 

men hjälpte inte först, de hade noll betydelse. De bet ingenting.” (Deltagare 1) 
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Medicineringen som gavs var bra tillika som den också kunde ge biverkningar. Opiater hade 

en god smärtlindrande effekt men beskrevs också ha negativa effekter i form av illamående. 

De deltagare som uppgav biverkningar eller en känsla av att smärtlindring inte fungerade 

uttryckte en frustration och förtvivlan att smärtan förvärrades. Alla kvinnor i studien upplevde 

någon form av illamående i något skede postoperativt. De deltagare som besvärats av 

illamående och kräkningar hade fått hjälp att motverka detta, allt ifrån antiemetika till byte av 

smärtstillande läkemedel. Alla deltagare beskrev att efter första dygnet var smärtan hanterbar 

och biverkningarna bättre. 

“Natt två hade jag det mycket enklare, smärtmedicinen funkade”. (Deltagare 1) 

Att kunna påverka 
Deltagarna beskrev på olika sätt hur de var med och påverkade sin egen vård. Det gällde 

anestesin, smärtlindringen och omvårdnadsåtgärder som de själva upplevde att de kunde 

påverka. Om de fick påverka kunde detta i sin tur lindra smärta och skapa kontakt med 

personalen. 

  

Att delta i valet av anestesiform 
Deltagarna beskrev att de själva fick vara delaktiga i beslutet om anestesiform. Detta 

framkom mycket tydligt och alla fick på något sätt själva bestämma. De fick besluta om att 

vara vaken eller sova och att det var positivt att de fick som de önskade och hade möjlighet att 

påverka detta beslut. De flesta valde spinalanestesi och i detta kunde de också få välja om de 

ville vara i lätt narkos och således sova i en lätt sömn. 

“Anestesiläkaren var väldigt vänlig så han kom in till mig och han var så fin o sa jo lugnt 

lugnt vi gör precis som du säger.” (Deltagare 8) 

Några kände stort obehag inför att vara vaken och fick vara delaktiga i beslutet om helsövning 

istället och uttryckte det såhär: 

“Jag var helt sövd. De blev ingen ryggmärgsbedövning. Jag hatar det. Nej de går inte jag är 

livrädd för det, jag vill inte höra och se allt.” (Deltagare 4) 

Att få påverka val av anestesiform och ha tillgång till personal, få prata och säga hur det 

känns under operationen, ansågs positivt av flera olika skäl. Valet att vara vaken ansågs 

gynnsamt för att på detta sätt kunde smärta och illamående förebyggas. De fanns mindre 

risker med att vara vaken och dessutom ansåg deltagarna att lyssna och själv aktivt delta 



 18 

under operationen var intressant. Det beskrevs också att operationssåret speglades i en lampa 

och således kunde deltagare följa med operationen, vilket sågs som både positivt och negativt. 

  

Att vara delaktig i smärta 

Smärta kunde lindras om deltagarna fick vara med och påverka i den smärtlindring som gavs 

samt tillgång till rätt medicinering och personal som tog dem på allvar. Att personalen var 

tillgänglig och att de kände att de alltid kunde påverka själva om de behövde mer 

smärtlindring gjorde att de flesta upplevde att smärtlindringen var mycket god. Om 

smärtlindringen inte hjälpte eller om de fick några biverkningar av medicineringen beskrev de 

att de var delaktiga i beslutet om att byta smärtmedicinering. De visste mycket väl vilken 

medicinering de fick och vad de skulle göra om de fick mer smärta. Alla fick kontinuerligt 

smärtlindring och utöver detta kunde de påverka själva om de sade till genom att ringa på 

klockan eller säga till om personal var på rummet. De beskrev att de fick exakt den 

smärtlindringen som de själva önskade och ville ha. Så fort de själva sa till att de behövde mer 

så fick de mer. 

 
“Smärtlindringen har alltid varit bra, man har fått precis så mycket som man begärt.” 

(Deltagare 2) 
 

Att påverka genom att få bedöma sin smärta sågs som något positivt. Alla hade i någon form 

fått bedöma sin smärta på en skala ett till tio på uppvakningsavdelningen, ofta kontinuerligt 

och ibland när de hade kontaktat personalen för att de hade ont. De hade fått beskrivet av 

personal att det var viktigt att de inte fick ha ont och att de skulle säga till innan smärtan steg 

över en viss siffra, eller om det började kännas mer. De var införstådda med att detta kunde 

göra att smärta förebyggs. På avdelningen bedömdes smärtan mer utifrån egna upplevelser 

eller att de helt enkelt bara sade till hur de kände och att de hade ont. 

“När jag vaknade var det ett till tio, och här frågar de om jag har ont och så fort man har ska 

man bara säga till.” (Deltagare 4) 
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Strategier för att lindra smärtan 

Deltagarna uppgav att de hade god smärtlindring, men att de inte var helt smärtfria. De 

uppgav olika metoder som de själva påverkade för att lindra smärta utan att ta hjälp av 

läkemedel. Strategier som lägesändring, avlastande kuddar och avledning av smärtan var bra 

knep att ta till för att smärtlindra. 

 

“Viktigt vid smärta är att man ska få va sysselsatt med någonting, att tankarna far någon 

annan väg än till smärtan …” (Deltagare 2) 

  

De uppgav att smärtan kunde göra det svårt att sova, och när smärtlindringen inte hjälpte var 

de tvungna att hitta på alternativa metoder till att smärtlindra för att kunna slappna av och få 

lindring av smärtan. 

“...då kom jag på att jag skulle kyla det med en blöt, sval handduk. För kyla har hjälpt mot 

smärta förut”. (Deltagare 2) 

Interaktion med vårdpersonal 
  

Att skapa god kontakt med vårdpersonal 
Deltagarna i studien upplevde en god kontakt och positiva erfarenheter av personalen, såväl 

på operation som på avdelningen. Varför en god kontakt hade uppstått berodde på personalens 

egenskaper och personlighet som vårdare. Ett gott bemötande, lyhördhet, att bli tagen på 

allvar och sedd som individ, proffsighet samt medicinsk kunnighet var faktorer som beskrevs 

bidra till en god kontakt. Ett gott bemötande kunde vara att personal var glada, personliga och 

kunde skratta med patienten, att ingen maktobalans förekom, och att de uppmuntrade till 

kontakt med känslan av att personalen hade tid för en. Detta kunde skapa förtroende. 

 “...de bjussar på sig själva på de sättet att vi kan lite småskoja, de är ju roligt att man inte 

måste vara så officiell utan att man också kan vara lite personlig o prata lite ditten o datten 

och ja vad som helst…”. (Deltagare 7) 

  

En annan deltagare uttryckte sig såhär; 

“...är jag jättenöjd med allt, de är så proffsiga och förklarar för en vad dom gör och så. 

Väldigt proffsigt”. (Deltagare 9) 
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Att få en god kontakt med de som vårdar beskrevs som viktigt. I den mån det är möjligt fanns 

en önskan om att få samma personal, i alla yrkeskategorier, för att nå den bästa vården och 

kontakten med personalen. Gärna någon med helhetsbild av hela vårdtiden, från tiden i 

hemmet före operationen till den fortsatta vården i hemmet postoperativt.  Det är i detta de 

kände att god kontakt och känsla av tilltro bildades. Tilltron byggdes på att vårdpersonalen 

visste deras begränsningar och önskemål samt kontinuerligt frågade hur måendet var. 

Deltagarna uttryckte att det visste att personalen hade mycket att göra och kan vara stressade. 

I dessa stunder kunde de ibland känna att de inte ville vara till besvär genom att exempelvis 

ringa på klockan. De kände ändå att personalen alltid försökte hjälpa till, och det var det 

viktigaste. 

Vara förberedd 
Deltagarna uttryckte ett behov av information, både den de fick och en känsla av att behöva 

mer information. Att få information om operationen och den smärta som kommer gjorde 

deltagaren förberedd. Att vara förberedd gjorde att deltagaren kunde hantera situationen på ett 

bättre sätt. Även om något var obehagligt eller smärtsamt så kändes det okej så länge de visste 

vad som skulle hända och vad som förväntades av dem. Deltagarna uttryckte ett behov av att 

få information och att ha tid att fundera på hur de själva ville ha det och utifrån detta kunde de 

ta beslut om fortsatt vård. Största delen av deltagarna var nöjda och kände sig förberedda och 

kunde således hantera sin situation. Ett exempel på att vara förberedd och utifrån given 

information och undvika obehag kunde vara att gå från spinalanestesi till generell anestesi. 

Detta på grund av andningspåverkan av spinalanestesin. Det beskrevs också att det var viktigt 

att veta vart de skulle höra av sig om de funderade över något. Att ha möjlighet till 

förberedelse. Det kunde handla om tidigare erfarenheter och information inför operationen av 

en koordinator, rumskompis, broschyr eller annan personal. 

De beskrev också situationer när de inte var förberedda, där informationen var otillräcklig 

eller inte nått fram, och på grund av detta skapades smärta och eller obehag. Att inte vara 

tillräcklig förberedd eller inte veta vad som väntas kunde skapa olika obehagskänslor och 

symptom. Det kunde handla om oförutsedda händelser under operationen som ljud, lukter 

eller att känna hudberöring. De deltagare som beskrev detta berättade också att de kunde 

hantera det på ett annat, bättre, sätt när det sedan fick reda på orsaken till vad som 

uppkommit. Deltagare uttryckte en känsla av obehag över att få ryggbedövning, att de var 

rädda och nervösa inför att bli stuckna i ryggen. Obehaget av att inte ha kunna känna sina ben 
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och hudberöring i det bedövade området var annorlunda och obekant, något de inte var 

förberedda på.  

Personalen, smärtmedicinering, fysioterapi och tid var det som beskrevs som viktigt för att ta 

sig framåt, att få stöd och tillräckligt med information för att de ska känna sig trygga i bland 

annat att fara hem.  

Syn på åldrande 
Deltagarna i studien var införstådda i vad ålderism betyder och innebär och uppgav att de inte 

upplevt att det fått något sämre bemötande eller att de fått sämre smärtbehandling utifrån sin 

ålder vid detta vårdtillfälle. De poängterade att grunden till att de inte upplevt det inom vården 

är att personal som har ett vårdande yrke har lärt sig att ta hand om äldre. Deltagarna i studien 

upplevde inte sig själva som en äldre människa och poängterade att det kan ha betydelse om 

hur det uppfattas. Däremot kände flertalet deltagare att de upplevt ålderism ute i samhället 

och vid tidigare vårdtillfällen, de visste dock inte om det var ålder eller den rådande 

situationen inom vården som skapade denna känsla. 

“Nej, jag har inte blivit diskriminerad eller åsidosatt på grund av min ålder inom vården”. 

(Deltagare 9) 

DISKUSSION 
 

Resultatet i denna studie ger en bild av hur äldre personer beskriver smärta och hur de 

upplever att smärtan behandlas utifrån samspelet med vårdpersonal. Deltagarna i studien 

beskrev sin upplevelse av smärta och hur den påverkade dem under det första dygnet då 

smärtan var som mest intensiv. Att var delaktig i sin smärtbehandling och en interaktion med 

vårdpersonalen både under och efter operationen beskrevs som viktiga faktorer i deltagarnas 

förberedelser och återhämtning. Deltagarna upplevde inte att deras ålder hade påverkat deras 

vård negativt. 

 

Resultatdiskussion 
 
Erfarenheter av smärta  
Det framkom att deltagarna upplevde mycket smärta och biverkningar av läkemedel det första 

postoperativa dygnet. Deltagarna hade då svårt att sova och detta färgade av sig 

nästkommande dag. Enligt Cremeans-Smith, Millington, Sledjeski, Greene & Delahanty 
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(2006) kunde de synliggöra ett samband mellan graden smärta, förekomst av sömnstörning 

och begränsad rörelseförmåga. För att kunna hantera smärta bättre, eller att vara förberedd på 

smärta beskrivs i en studie av Andersson, Otterstrom-Rydberg & Karlsson (2014) där de 

poängterar vikten av kombinerad muntlig och skriftlig information poängteras. Deras studie 

visade på att de deltagare som fick detta kunde hantera smärtan bättre, eftersom den var 

förväntad. Rawal (1999) menar att det finns ett samband mellan rädsla, oro och postoperativ 

smärta. Därmed påverkar psykologiska faktorer upplevelsen av den postoperativa smärtan. 

Det framkommer tydligt att information, både muntlig och skriftlig är en viktig pusselbit för 

att hjälpa patienter att hantera smärtan. Deltagarna i den berörda studien beskrev smärta på 

olika sätt att det är en individuell upplevelse hur smärtan känns.  

 

Att kunna påverka 
Att kunna påverka sin egen vård står skrivet i Patientlagen (SFS 2014:821), de uttrycker att 

patienter skall få möjlighet att välja det alternativ hon eller han föredrar. Deltagarna i den 

berörda studien uttryckte en känsla av att kunna påverka sin vård, där de fick möjlighet att 

välja anestesiform samt att de kunde påverka sin smärtlindring. Grimslätt och Gustafsson 

(2010) definierar begreppet delaktighet som aktiv medverkan och medinflytande. 

Medinflytande hade deltagarna genom att de fick välja anestesimetoder, om de skulle vara 

vakna eller sova under operation. Om de kände att smärtlindring ej hjälpte upplevde 

deltagarna en känsla av att de kunde påverka valet av medicinering. Deltagarna uttryckte även 

att det fanns andra sätt till smärtfrihet, detta innefattade alternativa metoder såsom 

lägesändring eller avlastande kuddar. I en studie av Archibald (2003) belyste deltagarna en 

önskan att få ett annat sätt att lindra smärta än mediciner.  

 

För att kunna påverka sin vård behövs en god kommunikation och relation med vårdpersonal. 

Enligt Travelbee (1971) är kommunikation en förutsättning för att uppnå god omvårdnad. I 

den berörda studien framkommer det att kommunikation och information är viktigt, detta för 

att veta alternativen och samtidigt veta hur vårdprocessen ser ut, så att du kan vara förberedd. 

Eide, Eide & Glad (2009) menar att det behövs en individanpassad kommunikation så att 

information når den berörde. Detta för att patienten skall kunna välja. I ICN´s etiska kod 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014) står det tydligt att sjuksköterskan ansvarar för att 

patienten får korrekt och nivåanpassad information.  
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I studien framkom att deltagarna bedömde sin smärta på olika sätt beroende på var de var. På 

uppvakningsavdelningen bedömdes smärtan ofta på en skala 1–10 till skillnad från 

avdelningen var de mer fick beskriva hur smärtan var med egna ord. Ardery, Herr, Hannon & 

Titler (2003) menar att det är viktigt att vårdpersonal använder sig av 

smärtskattningsinstrument. Detta för att upptäcka smärta och utvärdera given smärtlindring. 

Extra angeläget är det att bedöma äldres smärta, eftersom denna visat sig underbehandlad 

(Gagliese et al., 2005).  

 

Interaktion med vårdpersonal 
Enligt Travelbee (2007) ska samspelet mellan vårdpersonal och patient alltid ses som 

vårdpersonalens viktigaste redskap. Det styrks även i patientlagen (SFS, 2014:821) att goda 

kontakter ska främjas mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonalen. I kategorin 

interaktion med vårdpersonal uppfattade deltagarna att de hade god kontakt och samspel 

mellan anestesipersonal och vårdpersonal. Vidare beskrevs att vara förberedd med tydlig och 

kontinuerlig information skapade en relation till personalen. Detta kunde vara att 

anestesisjuksköterskan förklarade vad som skulle hända, hur det kunde kännas att få spinal 

anestesi och hur det kunde kännas under operationens gång. Detta resonemang stärks i studien 

av Hankela & Kiikala (1996) där patienter som genomgått höftproteskirurgi i regional 

anestesi uppskattade att få information kontinuerligt under operationen. Samma studie visade 

även på att patienterna vill vara delaktiga under operationen men inte alltid får den 

möjligheten. Att vara förberedd för vad som ska hända genom att ha tid och hinna förklara 

vad som ska ske kan göra att patienten känner sig trygg kring anestesi och smärtlindring 

(Pulkkinen, Junttila & Lindwall, 2015). Den äldre patienten kan vara i behov av ytterligare 

hjälp, stöd och tid. För att den äldres behov och situation ska kunna tolkas och 

uppmärksammas behöver en god relation byggas upp (Socialstyrelsen, 2012; Berg & 

Danielson, 2007). Brist på kunskaper om den äldres smärtbehandling och att sjuksköterskor 

kan uppleva svårigheter att kommunicera med den äldre utgör också hinder för en effektiv 

smärtbehandling (Bjoro & Torvik, 2010). Detta förstärker ytterligare vikten i att 

anestesisjuksköterskan och vårdpersonal verkligen tar sig tid och lyssnar samt skapar 

mellanmänskliga relationer. Detta för att hjälpa den äldre att förebygga och bemästra sin 

smärta.  

   

I kategorin interaktion framkom även vikten och önskan efter att få ha samma personal, att 

känna sig bekant och att någon har helhetsbild över vården. Att ha samma personal gör att 
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patienten känner sig trygg och sedd som individ (Pulkkinen, Junttila & Lindwall, 2015). Att 

känna sig trygg och sedd som individ är yttersta vikt kring en situation som för många är 

ovant och skrämmande, till exempel att opereras. Travelbee (1971) belyser även vikten av att 

alla ska ses som en unik individ och bemötas därefter. I studien framkom att de gärna såg att 

mötet med personal var lättsamt genom att de kunde tala om vardagliga saker. Det blev lättare 

att hantera situationen, de kunde avleda tankarna från smärta och kände sig mer på samma 

nivå. Detta styrks i studien av Caddik, Jawad, Southern & Majumder (2012) var patienterna 

beskrev att om personalen talar om vardagliga saker kan situationen på operation göras 

behagligt och ge välbefinnande för patienten. Genom detta kan det antas att det gäller för hela 

vårdtiden och att smärta kan undvikas på dessa sätt. 

 

Åldrandet och syn på åldern är en fråga om individuell uppfattning (Kristensson & Jakobsson, 

2010). Deltagarna uttryckte att de inte hade upplevt någon åldersdiskriminering under detta 

vårdtillfälle. De fick precis det de önskade och ville och personalen var mycket trevlig, 

oavsett om deltagaren var yngre äldre eller äldre äldre. Det uttryckte att de inte känner sig 

gamla. Genom detta kan det tänkas att de inte hade funderat så mycket kring fenomenet 

ålderism. Däremot framkom det efter förklaring att de vid tidigare vårdtillfälle eller generellt 

ute i samhället eventuellt hade märkt av ålderism. Det var svårt att direkt peka på vad som var 

åldersdiskriminering. Hade väntan på vård varit mycket lång eller nedlåtande kommentarer i 

samhället framkommit tänkte några att det kan berott på åldern medans andra tolkade det som 

egna tankar och hur samhället var uppbyggt. Rogers et al. (2015) beskriver att diskriminering 

ute i samhället skiljer sig från diskriminering inom vården. De visade att försämrad förmåga 

och sjukdom ökade förekomsten av åldersdiskriminering i vården samtidigt som det utanför 

vården inte hade någon betydelse för upplevd åldersdiskriminering. Deltagarna i den berörda 

studien var för övrigt relativt friska och uppegående patienter, vilket kan förklara varför de 

inte upplevt åldersdiskriminering inom vården. Kydd & Fleming (2015) beskriver att 

åldersdiskriminering visat sig som mest vid stressiga vårdinrättningar där snabb omsättning är 

målet. De äldre som behöver längre perioder av återhämtning och rehabilitering kan i dessa 

situationer känna sig diskriminerade för att de inte har tillgång till den vård och tid de 

behöver. Deltagarna i denna studie hade inte upplevt någon åldersdiskriminering men att de 

ibland märkte av att personalen var stressade eller att deltagarna behövde åka hem fastän de 

inte var redo. Även smärta gjorde att det var svårt att se framåt och en känsla av att det var 

omöjligt att åka hem. Ifall personalen verkade stressade valde de att inte kontakta personalen 

för att inte vara till besvär. Rädsla för konflikt och att inte vill känna sig gnällig beskriver 
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Eriksson et al. (2016) påverkar relationen och vidare smärtbehandlingen negativt. Detta kan 

tolkas vara en form av åldersdiskriminering även om berörda deltagare inte upplevt det på det 

sättet. Den äldre personen kan ha behövt mer tid än vad de stundvis upplevde fanns. Enligt 

Travelbee (1971) gör stress att den empatiska och sympatiska förmågan minskar och den 

mellanmänskliga relationen hotas. 

 

Det kan diskuteras om det för den äldre som opererats skulle kunna bli ett bättre första 

postoperativt dygn genom förberedelse med information och förebyggande för illamående. 

Kan den äldre behöva mer tid och förberedelse för att smärta skulle lindras första 

postoperativa dygnet? Äldre har nedsatt reservkapacitet och är därför extra sårbara när det 

gäller smärta. Oupptäckt eller oeffektivt behandlad smärta kan få allvarliga konsekvenser och 

medföra nedsatt livskvalitet. Smärta leder till inaktivitet och fördröjd mobilisering vilket 

vidare försämrar resultatet efter exempelvis en höft- eller knäledsoperation och med detta 

ökar även risken för utvecklande av lunginflammation och djup ventrombos. Den äldre kan 

även förlora självständighet och socialt sammanhang då denne inte kan utföra nödvändiga 

dagliga aktiviteter. För samhället resulterar detta i ökat behov av vårdresurser och förlängd 

vårdtid på sjukhus (Bjoro & Torvik, 2010). Ifall smärta kan lindras minskar risken för 

komplikationer och lidande för patienten samt samhällets kostnader minskar genom en 

förbättrad behandling till äldre efter operation. 

 

Metoddiskussion 
I denna studie användes en kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer. Dessa 

analyserades utifrån en innehållsanalys beskriven av Elo & Kyngäs (2008). En kvalitativ 

innehållsanalys innebär analys av texter som exempelvis kan vara baserade på människors 

berättelser och erfarenheter (Lundman & Hällgren Granheim, 2012). Genom deltagarnas 

berättelser får forskaren tillträde till människors upplevelse av den levda världen och 

möjlighet att beskriva den på en djupare nivå (Kvale & Brinkman, 2009). En kvalitativ 

forskningsmetod var lämpligt eftersom syftet med studien var att beskriva patienters egna 

upplevelser. Trovärdigheten av ett resultat kan bedömas utifrån begreppen giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
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Giltighet 

Giltighet handlar om sanningshalten i resultatet. Genom att använda citat styrks resultatets 

giltighet eftersom de ger en ökad bedömning av resultatet. Att redovisa analysprocessen 

styrker också giltigheten. Giltigheten påverkas av urvalet av respondenter, att flera analyserar 

och kommer fram till samma sätt att sortera, val av kontext och datainsamlingsmetod 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Ett resultat anses som giltigt när de deltagare som inkluderas skall ha erfarenhet av det som 

skall studeras (Lundman & Hällgren Granheim, 2012). De inkluderade deltagarna i studien 

uppfyllde inklusionskriterierna och anses därmed ha erfarenhet av det studerade ämnet. 

Urvalsmetoden var konsekutivt urval då alla lämpliga patienter som svarade på 

inklusionskriterierna tillfrågades i den ordningen de kom under en viss tidsperiod. Nio av de 

14 som tillfrågades tackade ja och gav sitt samtycke till deltagande i studien. De fem 

bortfallen berodde på, utifrån patientens egen upplevelse och beskrivning, att de kände sig för 

dåliga för att delta i en intervjustudie. Detta på grund av symptom som smärta och 

illamående. Genom att de som mådde sämst valde att inte delta kan det diskuteras om 

resultatet är missvisande, eftersom alla av de deltagande i studien i stort sett var helt nöjda 

med vården och smärtlindringen de fick samt var så pass pigga att de ville delta i intervjun. 

Giltigheten stärks av att mättnad uppnåddes efter nio intervjuade patienter, liknande 

uppfattningar kunde identifieras från de intervjuade deltagarna. Enlig Thoré-Jönsson (2012) 

uppstår en kvalitativ mättnad när tillräckligt många har intervjuats och nya intervjuer inte 

tillför någon ny information. Antalet intervjuer är inte det väsentliga för mättnadspunkten 

utan innehållet. 

Vid urvalet strävades det efter att få variation på variablerna ålder och kön i uppdelningen 

yngre äldre och äldre äldre för att nå största bredd på resultatet och belysa utifrån olika 

erfarenheter. Fördelningen blev en tredjedel män och två tredjedelar kvinnor. För 

åldersfördelningen blev 88% yngre äldre och 22% äldre äldre. Det kom inte att bli den 

bredden i varken kön- eller åldersfördelning som målet var då det råkade vara fler kvinnor 

som uppfyllde inklusionskriterierna varje gång författarna besökte ortopedavdelningarna. 

Däremot visade det sig att deltagarna hade liknande uppfattningar och upplevelser, oberoende 

av kön eller ålder. Det fanns en spridning på ålder och knä- eller höftoperation, vilket leder till 

en rik beskrivning av det undersökta fenomenet. Ingen av deltagarna hade träffat intervjuaren 

i samband med operation eller tidigare vård. Giltigheten styrks vidare i arbetet med väl 
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beskrivna demografiska data av urvalsgruppen samt att resultatet styrks med citat. Genom att 

båda författarna läst alla intervjuer och genomfört analysarbetet tillsammans stärks giltigheten 

ytterligare. Förförståelsen i studien kan diskuteras till både för- och nackdelar. Polit & Beck 

(2016) beskriver att forskarens egen förförståelse och kunskap inom forskningsområdet kan 

snedvrida resultatet. Författarna har erfarenhet av att vårda äldre patienter och till viss del 

ortopediska och detta beaktades så att inte ny förståelse skulle missas. Eftersom ingen av 

författarna kände någon av patienterna personligen på något sätt bedömdes det trots detta som 

acceptabelt att genomföra studien.  

 

Studiens giltighet är applicerbar eftersom de intervjuade patienternas uppfattningar och 

upplevelse kan förbättra anestesipersonalens och övrig vårdpersonals utförande av den 

peroperativa vården. Intervjun baserades på öppna frågor där tid för reflektion gavs vilket 

styrker studiens giltighet.  

 

Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet bekräftas genom samma frågeområde för alla deltagare. Erfarenheter och 

förändringar hos den som intervjuar beskrivs så att läsaren ska kunna följa spåret i resultatet, 

och jämföra detta med resultat i tidigare studier (Granheim & Lundman, 2004).  

Två provintervjuer utfördes för att testa frågeguiden samt den tekniska utrustningen. 

Författarna valde att dela upp intervjuerna sinsemellan för att öka objektiviteten, av praktiska 

skäl och för att få ett bredare perspektiv på resultatet. Detta medförde större möjlighet att 

fånga upp variationer i upplevelsen hos den äldre. Det fanns en medvetenhet om att 

författarna hade olika erfarenheter, värderingar och kunskaper om intervjuteknik som kan 

påverka hur intervjuerna utfördes men detta blev också berikande för analysprocessen. 

Författarna är medvetna om att patienternas reflektioner och upplevelser eventuellt kan ha 

blivit begränsade på grund av författarnas föga erfarenhet av intervjusituationen och att 

enskildheten på rummet i alla intervjuer inte uppfylldes. Det behövdes också en viss träning 

för att utföra intervjuerna smidigt och med tidens gång blev författarna säkrare i rollen som 

intervjuare. Detta kan ha resulterat i att de senare intervjuerna fick ett mer nyanserat innehåll. 

Samma frågor användes till samtliga deltagare för att vara säker på att samma sak alltid 

undersöktes. Författarna använde sina kunskaper och erfarenheter i mötet med patienten men 

intervjufrågorna var riktade mot specifika situationer under den peroperativa vården och 

således begränsades intervjuarens påverkan. Författarna till studien menar att resultatet tyder 

på tillförlitlighet eftersom anestesisjuksköterskan och övrig vårdpersonal under den 
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peroperativa omvårdnaden med hjälp av små medel kan bygga en tillitsfull relation och med 

detta förebyggs smärta, exempelvis genom att låta patienten vara delaktig i sin egen 

smärtlindring. 

 

Fyra av intervjuerna kunde ej genomföras i enskilt rum. Detta på grund av att deltagaren var 

mer eller mindre sängbundna, låg på flersal samt att det inte fanns tillgång till ett enskilt rum. 

Författarna fick vid dessa tillfällen skapa en så avskild miljö som möjligt. Detta gjordes 

genom att dra för draperier samt att författaren satt nära så att deltagaren ej behövde tala högt. 

Detta kan ha påverkat intervjun negativt genom att deltagaren inte kunde uttrycka sig 

obehindrat utan att andra kan ha hört. Det finns även en etisk aspekt på detta, medpatienter 

kan lyssna på intervjun som kan vara av känslig karaktär. Vidare skapar intervjusituationen en 

närhet till deltagaren och kan känna sig i underläge gentemot intervjuaren efter en operation. 

Detta kan leda till kränkning av deltagarens integritet. De resterande fem deltagarna låg i rum 

var det fanns möjlighet till avskildhet, lugn och ro. Om intervjun hade gjorts senare än två 

dagar postoperativt, hade eventuellt de som mådde dåligt gett sitt samtycke till intervju och 

resultatet kan eventuellt fått ett annat resultat. 

  

Överförbarhet 
Överförbarhet bekräftas utifrån en klar beskrivning av kultur, kontext, deltagare samt en rik 

och omfattande metodbeskrivning (Elo & Kyngäs, 2008; Granheim & Lundman, 2004; 

Lundman & Hällman Graneheim, 2012). I studiens metodavsnitt presenteras analysprocessens 

alla steg och en figur har använts för att beskriva hur data har grupperats i kategorier. 

Författarna hade inte bokat in någon speciell dag eller tidpunkt för att genomföra intervjuerna, 

de var välkomna närsomhelst till de två ortopedavdelningarna. Operationerna utfördes 

däremot främst på måndagar och tisdagar. Detta innebar att de patienter som uppfyllde 

inklusionskriterierna just den dagen författarna var på plats tillfrågades. Genomförandet av 

intervjuerna var under en begränsad tid och flera patienter exkluderades direkt för att de inte 

uppfyllde ålderskriteriet över 65 år. Detta var författarna i studien medvetna om men de 

patienter som inkluderades var lämpliga för studien. Från studiens början var det endast tänkt 

att patienter som hade genomgått regional anestesi skulle inkluderas i studien, men eftersom 

antalet patienter under den bestämda tidsperioden ansågs bli för få om de som genomgått 

generell anestesi exkluderades var författarna tvungna att vidga patientklientelet. Författarna 

har även valt att inkludera dessa patienter eftersom de lika väl som de patienter som 
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genomgått regionalanestesi tydligt kunde redogöra för sina uppfattningar och funderingar 

utifrån intervjuguiden.  

 

Intervjuerna utfördes på två olika sjukhus i Norden och resultatet dem mellan avvek inte 

väsentligt från varandra. Detta innebär att resultatet i studien är överförbart till att spegla äldre 

patienters upplevelse i Norden, men kan tänkas ha mindre evidens när det gäller patienter i 

övriga delar av världen. Vidare vore det intressant att göra intervjuer fler dagar postoperativt 

för att få med de som tackade nej på grund av illamående. Detta kan eventuellt ge ett annat 

resultat, om alla aspekter blir inkluderade.  

 

Slutsats 
För att uppnå god smärtlindring ur ett anestesiologiskt och postoperativt perspektiv krävs det 

för den äldre personen en god interaktion med vårdpersonal och upplevelse av delaktighet 

kring vård, smärta och medicinering. Information och förberedelse var en förutsättning för att 

kunna påverka och gjorde att de kunde hantera smärta och anestesi på ett bättre sätt. Deltagare 

i studien upplevde ingen åldersdiskriminering och en god relation till personalen inom vården 

Vad som beskrevs som negativt var det första postoperativa dygnet med smärta och 

biverkningar av medicineringen. Information och förberedelse kan lindra postoperativ smärta. 

 

Studiens resultat ger viktig information till personal som kan komma i kontakt med den äldre 

personen i den perioperativa vården, eftersom den visar patienters upplevelse av smärta och 

hur den kan lindras samt vad som bygger en god relation. Detta kan vara ett underlag till 

vidare forskning för att öka vårdkvalitén för den äldre patienten som genomgår operation. 
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BILAGA 1. INTERVJUGUIDE 
Att fråga innan inspelning av intervju 

-Svaren kommer sparas på ett separat dokument och deltagaren förses med kod. 
Hur gammal är du?   
Vad har du opererats för?  
Var du vaken under operationen?  
Har du opererats tidigare? 
 
Inledning  
Presentera i stort upplägget och tidsram för intervjun, upplys om att deltagaren kan avbryta 
intervjun när som helst. 
Vi kommer att fråga dig om dina upplevelser och tankar kring smärta och smärtbehandling 
under din tid på sjukhuset och dina tankar kring hur du bemöts utifrån din ålder. 
  
Smärtbehandling  
Kan du berätta om dina upplevelser om hur det var att opereras?  
(Hur upplevde du din smärta under operationen?)  
   
Berätta om den smärtlindring du får och fått?  
Kan du berätta hur det gått till när du behandlats för smärta?  
Hur har du fått bedöma din smärta när du ska beskriva för sjuksköterskan? 
Vad tycker du är de viktigaste för att god smärtlindring ska uppnås?  
  
Relation  
Kan du berätta om hur du upplever kontakten med vårdpersonalen och hur du tror det 
påverkar din smärtlindring?  
 -Känner du att personalen tar din beskrivning av smärta på allvar? 
I vilken utsträckning upplever du att vårdpersonalen tar hänsyn till din smärta utifrån din 
ålder?  
 
Hur upplever du delaktigheten kring din smärtlindring?  
Får du den hjälp du själv önskar kring omvårdnad och behandling av smärta? 
 
  
Avsluta med att summera frågorna och fråga om informanten har något mer att tillägga som 
inte kommit fram.  
  
Stöd till följdfrågor  
Kan du berätta mer?   
Vill du utveckla det lite mer?   
Kan du berätta om en situation?  
Vad gjorde du då?   
Har du fler exempel på detta?   
Hur menar du?  
Vad innebär detta?  
Vad kände du?  
Vad tänker du om detta?  
Kan du beskriva varför?  
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BILAGA 2. INFORMATIONSBREV TILL AVDELNING  
  
ÄLDRES UPPLEVELSE AV SMÄRTA OCH 
SMÄRTBEHANDLING VID KIRURGI 

  
  
 
Informationsbrev till avdelningen 

Vi, Emelie Ersson och Maria Karlsson, läser specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning anestesi, vid Uppsala Universitet. I vår utbildning ingår det att skriva ett 

examensarbete där vi avser att undersöka hur äldre patienter beskriver smärta och hur de 

upplever att smärtan behandlas. Studien vänder sig således till patienter som genomgått knä- 

och höftprotesoperation och är 65 år eller äldre. 

 

Vi har som önskemål att få komma till er avdelning och intervjua inneliggande patienter. 

Deltagande är frivilligt för patienterna och all data kommer att behandlas konfidentiellt. Vi 

har planerat att intervjua cirka 7 patienter. Intervjuerna beräknas ta cirka 30 minuter och 

kommer att genomföras på enheten i ett ostört rum alternativt på patientens rum.  

 

Intervjuerna kommer inte att påverka den övriga vården. Den information som framkommer 

under intervjun kommer endast att användas i studiesyfte. Deltagandet i studien är helt 

frivilligt och patienten kan när som helst välja att avbryta sin medverkan. 

Har ni frågor hör av er till oss via e-post eller personligt möte. 

Med vänliga hälsningar 

Emelie & Maria 

 
 
Ansvarig för studien   Handledare Ewa Wallin 
    Specialistsjuksköterska intensivvård 
Emelie Ersson    Doktor med. vet., klinisk lektor. 
+46 768 121 066    Uppsala universitet  
Emelie.Ersson.5826@student.uu.se   Ewa.wallin@surgsci.uu.se 
     
Maria Karlsson  
+3 584 573 424 024  
Maria.Karlsson.9614@student.uu.se  
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BILAGA3. INFORMATIONSBREV TILL DELTAGARE 
 
  Information om forskningsstudie 

 
 

 
Hej 
Du tillfrågas härmed om Du vill deltaga i denna intervjustudie “Äldres upplevelse av smärta 
och smärtbehandling vid kirurgi”. 
 
Bakgrund och syfte 
Antalet äldre ökar i samhället. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen skall vård ges på lika villkor, 
dock framkommer det i litteratur åldersdiskriminering finns och att postoperativ smärta är 
ett vanligt problem efter en operation. Syftet med denna undersökning är således att 
undersöka hur äldre patienter beskriver smärta och hur de upplever att smärtan behandlas. 
 
Vad innebär denna studie för dig? 
Studien ska resultera i ett examensarbete på specialistsjuksköterskeprogrammet i 
anestesisjukvård vid Uppsala universitet. Intervjun kommer att äga rum på vårdavdelningen 
efter överenskommelse med dig och ta cirka 30 minuter. Plats för intervjun kommer vara här 
på avdelningen i ett avskilt rum.  
 
Ditt deltagande är helt frivilligt och Du kan själv när som helst avbryta intervjun utan att det 
påverkar din fortsatta vård på avdelningen och eventuell framtida vård. Samtalet kommer 
att spelas in elektroniskt och all data kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att 
det inte kommer vara möjligt att identifiera dina svar i rapporten. Ingen annan än forskarna 
kommer att få ta del av det insamlade materialet. När examensarbetet är färdigskrivet (Juni 
2018) kommer all insamlad data att raderas. 
 
Om Du har några frågor kan du kontakta oss via e-post eller telefon. 
 
Tack på förhand 
Emelie & Maria 
Ansvarig för studien      
 
Emelie Ersson    Handledare Ewa Wallin 
+46 768 121 066    Specialistsjuksköterska intensivvård 
Emelie.Ersson.5826@student.uu.se   Doktor med. vet., klinisk lektor
    Uppsala universitet  
Maria Karlsson    Ewa.wallin@surgsci.uu.se 
+3 584 573 424 024  
Maria.Karlsson.9614@student.uu.se  
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BILAGA 4. INFORMERAT SAMTYCKE 
 

 
 
 
 
 

INFORMERAT SAMTYCKE  
 
 
 
Jag har fått information om intervjustudien Äldres upplevelse av smärta och smärtlindring vid 
kirurgi. Jag vet att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan närmare förklaring och 
allt material ska hanteras så att min identitet inte blir inte blir avslöjad. 
Jag har haft möjlighet att ställa frågor så jag förstått innebörden med studien av ovanstående 
information och ger mitt samtycke till att delta i studien: 
 

 

Härmed samtycker Jag till att deltaga i studien. 

 

 

 

Datum: _______________ 

 

Namnunderskrift: __________________________________________________ 

 

Namnförtydligande: ________________________________________________ 

 

 


