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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Höftartroplastik är rankad som nummer 11 på listan över de mest smärtsamma 

kirurgiska ingreppen. Att utveckla kronisk smärta postoperativt rapporteras vara så hög som 

10%. 

Syfte: Studera vuxna patienters upplevelser av postoperativ smärta efter planerad 

höftoperation samt patienternas erfarenhet av smärtbehandlingen. 

Metod: En litteraturöversikt baserad på 10 vetenskapliga artiklar publicerade mellan år 2000 

och 2019. Fem artiklar har kvantitativ ansats och fem av artiklarna har kvalitativ ansats. 

Resultat: Patienters upplevelser av postoperativ smärta efter en elektiv höftoperation är 

individuell och beskrivs både kvantitativt med hjälp av smärtskattningsskalor och kvalitativt 

med egna ord. Majoriteten av studierna visar att patienterna upplever sig tillräckligt 

smärtlindrade av de läkemedel de får i syfte att minska den postoperativa smärtan och i andra 

fall där religiösa åskådningar spelar in, så förlitar sig patienterna på sin tro och med hjälp av 

sin familj.  

Slutsats: Postoperativ smärta efter elektiv höftoperation är ett faktum. Patienterna upplever 

sig smärtlindrade eller i andra fall står ut med smärtan av kulturella och religiösa skäl. 

Patienternas delaktighet under sin vårdtid, bättre uppföljning av vården efter utskrivning och 

ytterligare forskning kring effektivare postoperativ smärtbehandling, krävs i framtiden. 

Nyckelord: Höftoperation, postoperativ smärta, smärtbehandling, patientperspektiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Introduction: Hip arthroplasty is ranked number 11 on the list of the most painful surgical 

procedures. Developing chronic pain postoperatively is reported to be as high as 10%. 

Aim: Study adult patients' experiences of postoperative pain after planned hip surgery and the 

patients' experience of pain management. 

Methods: A review of literature based on 10 scientific articles published between 2000 and 

2019. Five articles have quantitative approach and five of the articles has qualitative 

approach.   

Results: Patients' experiences of postoperative pain after an elective hip operation are 

individual and described both quantitatively by means of pain estimation scales and 

qualitatively in their own words. The majority of the studies show that the patients feel 

sufficiently pain-relieved by the drugs they receive in order to reduce the postoperative pain 

and in other cases where religious views are recorded, the patients rely on their faith and with 

the help of their family. 

Conclusion: Postoperative pain after elective hip surgery is a fact. The patients feel pain-

relieved or in other cases stand out with the pain for cultural and religious reasons. Patients' 

involvement during their care period, better follow-up of care after discharge and further 

research in more effective postoperative pain treatment, are required in the future. 

Keywords: Hip surgery, postoperative pain, pain management, patient perspective 
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BAKGRUND 
  

Orsaker till att man utför ett kirurgiskt ingrepp kan vara trauman, där benbrott och frakturer 

uppstått. Andra orsaker kan vara exempelvis höftledsartros, ledluxationer, kontraktioner. 

Kirurgiskt ingrepp innebär efterföljande postoperativ vård (Tropp, 2018). 

Kirurgiska ingrepp kan leda till en rad postoperativa förändringar fysiologiskt.  För att kunna 

ge bästa möjliga förutsättning för varje enskild patient under vårdtiden samt på ett optimalt 

sätt minska risken för långvarig eller kronisk smärta, är därför kunskapen om god omvårdnad 

och god smärtlindring hos vårdpersonal viktigt (Flisberg, 2016). 

Smärta definieras enligt International association for the study of pain (IASP), som en otäck 

sensorisk och känslomässig upplevelse i samband med verklig eller potentiell skada i 

vävnaden. Vid skador i rörelseorganet är smärta det främsta symtomet och den mest 

förekommande orsaken till att patienter söker sig till sjukvården. Personen uppfattar smärtan 

som en signal på att något inte fungerar som det ska i kroppen eller att en kroppsdel har 

skadats. Källan till smärtan kan vara självklar, eller så kan den i många fall vara 

svårlokaliserad och det som gav upphov till smärtan är oklar (Tropp, 2018). 

 Smärtbanor i kroppen kan ibland få oss att tro och undersöka orsaken på annat ställe än där 

skadan egentligen är. Att behandla smärta på ett korrekt sätt innebär att patienten genomgår 

en gedigen undersökning innan lämplig smärtbehandling ges. Det finns fyra olika smärttyper: 

nociceptiv, idiopatisk, psykogen och neurogen. Alla dessa smärttyper kan förekomma vid 

ortopediska sjukdomstillstånd (Tropp, 2018). 

Att mäta smärta 

För att synliggöra smärta, utvärdera och ge rätt smärtbehandling krävs olika mätinstrument. 

Olika bedömningsinstrument finns att tillgå beroende på om patienten har nedsatt kognitiv 

förmåga, är barn eller vuxen (Cornelius, Lott & Walberg, 2016).   

• Numerisk skala, NRS, används i första hand till vuxna och barn från sju års ålder, där 

man ber patienten att själv beskriva smärta på en skala mellan 1–10, där 10 är värsta 

tänkbara smärta. 

• Verbal beskrivande skala, VRS, används i andra hand, där patienten får tala om med 

förbestämda ord hur hen upplever sin smärta. “lätt smärta, måttlig till medelsvår 

smärta, svår till outhärdlig smärta”. 
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• Visuell analog skala, VAS, är ett alternativ till VRS där patienten längs en linje 

graderar sin smärta med hjälp av en markör (Cornelius et al., 2016). 

  

Enligt Werner och Leden (i Cornelius et al., 2016) bör smärtintensiteten skattas varje timme 

postoperativt på postoperativa avdelningen, och vidare om möjligt, helst var fjärde timme 

eller minst tre gånger om dagen på vårdavdelningen. Exempel enligt NRS; 

• Lätt smärta (1–3) 

• Medelsvår smärta (4–6) 

• Svår till outhärdlig smärta (7–10) 

  

Det finns idag flera mätinstrument som ortopeder har tillgång till för att bedöma resultat från 

en utförd höftoperation. Oxford Hip Score (OHS) (Nilsdotter & Bremander, 2011) och 

Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) (Barber-Westin 

& Noyes, 2017) är två exempel. En annan välkänd metod är graderingssystemet ”Harris Hip 

Score” (HHS), som tar hänsyn till patientens hela liv med dagliga aktiviteter och hur 

situationen kan påverkas negativt. HHS poäng ger max 100 poäng och innehåller följande 

undergrupper: smärta 44 poäng, funktion 47 poäng, rörelseområde 5 poäng och deformitet 4 

poäng (Hoeksma et al., 2003). 

 

Elektiva höftoperationer 

Total höftartroplastik (THA) innebär en ledersättningskirurgi (Svensk MeSH, 2019). Det är 

för patienterna ett påfrestande kirurgiskt ingrepp och smärta är en stor faktor för patientens 

upplevelse. Höftartroplastik är rankad som nummer 11 på listan över de mest smärtsamma 

kirurgiska ingreppen. Protesdelarna kan fästas antingen genom att de slås på plats, så kallat 

ocementerat tillvägagångssätt, eller så kan protesen cementeras fast (Bosemark & Hommel, 

2016). 

I Sverige finns Svenska Höftprotesregistret som har en stor betydelse för att höftoperationer i 

Sverige i jämförelse med övriga världen, håller mycket hög kvalitet. Här registreras alla 

höftoperationer från privata och offentliga verksamheter (Svenska Höftprotesregistret, i.d.). 

Detta register tillsammans med andra register med patientinformation, gör att det finns bra 

förutsättningar för forskning i ämnet (Sjöstedt, 2017). 
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I Sverige får varje år cirka 16 000 patienter en ny höftled. Komplikationer som kan uppstå är 

blodproppar och infektioner. Det händer i sällsynta fall att patienter dör till följd av 

höftoperationen (Sjöstedt, 2017). I USA genomfördes år 2010 ungefär 310 800 ingrepp, inom 

THA, bland patienter som var 45 år och äldre. Antalet och graden av THA bland patienter i 

åldern 45 år ökade signifikant från år 2000 till år 2010 i USA. Den största ökningen var i 

åldersgruppen 55–64 år, där antalet höftbyten nästan tredubblades (Wolford Palso & 

Bercovitz, 2015). Åldersgruppen 45–54 år hade den största ökningstakten, vilket mer än 

fördubblades från 45 stycken till 117 stycken totala höftbyten per 100 000 invånare, mellan år 

2000–2010 (Wolford Palso & Bercovitz, 2015). 

I Sverige utfördes 15 935 stycken primära totala THA år 2010. Procedurfrekvensen under år 

2010 var 170 stycken THA per 100 000 invånare (Garellick, Herberts, Kärrholm & Rogmark, 

2011). I Sverige utfördes alltså fler THA per 100 000 invånare år 2010 i jämförelse med USA. 

Olika smärtbehandlingar 

farmakologiska 

Postoperativ smärta kan förebyggas genom att smärtlindring förbereds innan operation och 

påbörjas när patienten får premedicinering alternativt på operationsavdelningen. Vid 

omfattande ortopediska operationer används främst epiduralsmärtbehandling, som också är 

effektiv på rörelseinducerad smärta. Dessutom minskar epidural graden av postoperativa 

komplikationer, till exempel från mag-tarmkanalen och lungorna (Almås et al., 2011a). 

Sjuksköterskan har en nyckelroll vad gäller postoperativ smärtbehandling samt att se till att 

postoperativa komplikationer undviks. I Cornelius et al. (2016) menar Werner och Leden att 

sjuksköterskan ska inhämta information från patienten, om tidigare upplevelse av smärta och 

vilken förväntning av smärtbehandling som patienten kan tänkas ha. Att informera och 

undervisa patienten i de smärtbehandlingsmetoder som är aktuella och hur länge den 

postoperativa smärtan kan förväntas kvarstå är viktig (Cornelius et al., 2016). 

Enligt International Council of Nurses (ICN), ansvarar sjuksköterskan för att patienter erhåller 

tillräcklig och anpassad information ur ett kulturellt perspektiv, grundat på samtycke till 

behandling och vård (ICN, 2014). 

Varje verksamhet ska enligt Svensk förening för anestesi och intensivvård (SFAI) ha 

behandlingsstrategier och policy för just den patientkategori som behandlas. Detta för att 

minska risken för komplikationer samt öka patientens välbefinnande (Cornelius et al., 2016). 
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Enligt Simonsen, Aarbacke och Hasselström (i Cornelius et al., 2016) är en kombination av 

tre olika analgetikametoder att föredra för att öka den synergistiska effekten samt att 

minimera risken för biverkningar: 

1. perifert verkande läkemedel 

2. centralt verkande svaga opioider 

3. centralt verkande starka opioider 

Non-steroid Anti-inflammatory Drugs (NSAID) och paracetamol tillhör perifert verkande 

läkemedel och används främst vid lätta och måttliga smärttillstånd. En kombination av dessa 

två samt ett tillägg av en opioid kan vara effektfullt vid medelsvår smärta. Paracetamol 

används vid i stort sett alla kirurgiska ingrepp som en basbehandling där man kontinuerligt 

ger de lite högre doserna. Vad gäller NSAID bör man vara mer restriktiv framförallt när det 

gäller ortopediska patienter med frakturer då det har en negativ påverkan vad gäller 

nybildning av ben (Cornelius et al., 2016). 

  

I gruppen Centralt verkande svaga opioider ingår till exempel tramadol och citodon, som är 

“kodein i fast kombination med paracetamol”. Dessa ska användas som kortvarig behandling 

och ska inte ordineras samtidigt med starka opioider. Centralt verkande svaga opioider är 

precis som starka opioider, beroendeframkallande (Cornelius et al., 2016, kap. 10, s 151). 

Centralt verkande starka opioider administreras peroralt eller parenteralt. Postoperativt till den 

nyopererade patienter ges dessa centralt verkande starka opioider främst intravenöst och mer 

sällan subkutant. Vid medelstor och stor kirurgi, som höftoperationer, används 

epiduralanestesi, EDA eller patientkontrollerad analgesi, PCA. Dessa smärtpumpar kräver att 

sjuksköterskan övervakar kontinuerligt parametrar som andningsfrekvens, vakenhet, 

illamående, blåstömningsfunktion, klåda etc. hos patienten (Cornelius et al., 2016). 

 

Icke-farmakologiska 

Det är viktigt att sjuksköterskorna tar sitt ansvar och lyssnar till patienterna och inte bara 

tänker på hur det ser ut eller brukar vara (Bergh, 2014). Sjuksköterskor bör i större grad 

erbjuda de smärtlindringsmetoder som finns att tillgå, där ibland icke- farmakologiska 

metoder (Bergh, 2014). Exempel på icke- farmakologiska metoder är; mjuk massage och 

gärna med kombination av antiinflammatoriska salvor som kan ha god smärtlindrande effekt. 

Akupunktur är ett annat alternativ som stimulerar den egna produktionen av endogena 

opioider och transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) påverkar nerver i CNS. TENS är 
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dessutom bra som ett komplement när det är svårt att behandla långvarig smärta med enbart 

läkemedel. Vid vissa tillstånd ger värme, till exempel varma bad och värmekuddar en ökad 

genomblödningen och därmed god smärtlindring. Kyla har smärtlindrande effekt genom att 

minska genomblödning och svullnad (Almås, Berntzen & Danielsen, 2011b). 

Teoretisk utgångspunkt 

Joyce Travelbee, född år 1926 i USA, var omvårdnadsteoretiker och psykiatrisjuksköterska. 

Hon sade; “Omvårdnad är en mellanmänsklig process, där sjuksköterskan hjälper till med att 

förebygga, hantera eller finna en mening i sjukdom och lidande” (Kristoffersen, 2006, kap. 

23, s 22). 

 Ett av Travelbees grundläggande begrepp är människan, där varje människa är “unik och 

oersättlig”. “Lidande är en del av livet; alla människor kommer förr eller senare att få uppleva 

lidande” (Kristoffersen, 2006, kap. 23, s 26). 

Enligt Travelbee (i Kirkevold, 2000) gäller det att ta avstånd från att generalisera individers 

upplevelser av olika tillstånd. Exempel på centrala begrepp i Travelbees teori är individ, 

lidande, kommunikation och mänskliga relationer. Den mellanmänskliga relationen mellan 

patient och vårdare är ett mål som uppnås genom flera interaktionsfaser. Dessa faser är enligt 

Travelbee (i Kirkevold, 2000, kap. 6, s 134).), “Det första mötet”, “Framväxt av identiteter”, 

Empati”, “Sympati” och “Ömsesidig förståelse och kontakt” och “Etablerande av ömsesidig 

förståelse och kontakt”. 

Travelbee nämner (i Kristoffersen, 2006) även andra begrepp; hopp, att finna mening och 

kunna hantera sin sjukdom och lidande. Detta är begrepp som alla har betydelse för 

omvårdnadens mål och syfte. Sjuksköterskan hjälper patienter som lider att understödja 

hoppet så att de kan hantera lidandet i högre grad än vad det annars skulle gjort. 

(Kristoffersen, 2006). 

Fokus i omvårdnaden menar Travelbee (i Kirkevold, 2000) bör vara att se till varje individs 

omvårdnadsbehov och hjälpa denne att finna mening i sin tillvaro. 

Kring miljö nämner Travelbee (i Kristoffersen, 2006) att patientens förhållande till familjen 

har betydelse för omvårdnaden. Definitionen av omvårdnad innefattar också samhället och 

familjen även om fokus ligger på att hjälpa individen. Kultur har även betydelse, för hur 

personen kommer att uppfatta sjukdom och dess lidande (Kristoffersen, 2006). 
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Vad gäller hälsa så är detta enligt Travelbee (i Kirkevold, 2000, kap. 6, s 140) ett “individuellt 

begrepp som har olika innebörd för olika människor”. Travelbee menar dock (i Kirkevold, 

2000) att det är sjuksköterskan som ansvarar för processen att skapa och etablera en relation 

med patienten, men att förutsättning för att detta ska kunna ske är att det är ömsesidigt. Båda 

parter måste vilja. 

Problemformulering 

Vi vet idag att total höftartroplastik, är rankad som nummer 11 på listan över de mest 

smärtsamma kirurgiska ingreppen. Att utveckla långvarig smärta efter en THA rapporteras 

vara så hög som 10%. Författarna ämnade studera forskning kring olika sorters 

smärtbehandlingar och vilka av dessa som verkade vara mest effektiv ur ett patientperspektiv. 

Större kunskap i ämnet skulle kunna innebära, kortare sjukhusvistelser, bättre kvalitet på 

omvårdnaden och ur ett samhällsperspektiv, mer kostnadseffektiv och tillfredställande vård.  

Syfte 

Syftet var att studera patienters upplevelser av postoperativ smärta efter elektiv höftoperation 

samt patienternas erfarenhet av smärtbehandlingen. 

Frågeställningar 

• Hur upplever patienter den postoperativa smärtan efter en elektiv höftoperation? 

• Vilka erfarenheter har patienterna av den postoperativa smärtbehandlingen? 

 

METOD 

Design 

För att besvara syftet utfördes en litteraturöversikt med systematiskt angreppssätt. Författarna 

valde artiklar med både kvalitativ och kvantitativ studiedesign, för att erhålla ett brett material 

av forskning inom området (Forsberg & Wengström, 2016). 
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Sökstrategi 

Urval av databaser 

Datasökning genomfördes i databaserna CINAHL, PsycINFO och PubMed. Genom sökning i 

flera olika källor kunde ett snedvridet urval undvikas, dvs publiceringsbias (Willman, 2016). 

En sammanställning av litteratursökningen redovisas i tabell 1. 

Inklusionskriterier var originalartiklar, publicerade mellan år 2000–2019, kvalitativ och/eller 

kvantitativ metod, planerad höftoperation, skrivna på engelska, vuxna personer över 18 år, 

innehålla “abstract”, vara “peer reviewed” samt innehålla etiska överväganden. 

Exklusionskriterier var: vaskulär nekros av höften, höftfraktur, osteomyelit och ej tillgänglig 

“Free full text”. 

Specificering av sökord 

Sökorden som använts är postoperative pain, patient experience, pain management, 

perspective, hip, surgery tillsammans med AND, OR, NOT och trunkering* som kan ses i 

tabell 1.  

Tabell 1. Litteratursökning 

Fråge- 

ställning 

Databas Sökord Utfall Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

1 CINAHL perspective 

postoperative 

pain hip surgery 

7 7 4 2 1 

1 PubMed hip surgery AND 

postoperative 

pain AND pain 

management 

110 110 6 3 1 

1 PubMed hip surgery AND 

postoperative 

pain AND 

experiences 

48 48 10 4 2 
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2 PubMed hip surgery 

postoperative 

pain 

management 

211 211 5 3 1 

1 CINAHL patient 

experiences 

AND 

postoperative 

pain AND hip 

surgery 

23 23 15 4 3 

1+2 PubMed experiences 

AND pain 

management 

AND hip 

4 4 4 2 1 

1 PubMed patients 

experience, 

pain, hip, 

rehabilitation 

4 4 2 2 1 

  

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

Artiklar som uppfyllde inklusionskriterier har kvalitetsgranskats i enlighet med kvalitativa 

(SBU, 2014) och kvantitativa (Willman, 2016) granskningsmallar. Båda författarna har 

kritiskt värderat att de valda studierna genomförts etiskt korrekt, urvalsförfaranden, studiernas 

resultatmått, resultat och undersökningsgruppernas storlek och sen vidare på ett opartiskt sätt 

jämfört resultaten i de utvalda artiklarna. 

  

Metoden från respektive artikel och granskningsmall har författarna tillsammans värderat och 

objektivt analyserat huruvida artiklarna uppnår hög, medel eller låg studiekvalitet. Detta 

avgjordes genom att författarna summerade hur många kryss respektive svarsalternativ 

erhållit. Om summan i mallen resulterat i 60–69% av svarsalternativ “ja” bedömdes artikeln 

ha låg kvalitet. Hade artikeln mellan 70–79% av svarsalternativ “ja”, så ansågs artikeln ha 

medel kvalitet. Om summan resulterade i 80–100 % av svarsalternativ “ja” bedömdes artikeln 
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ha en hög kvalitet. Att använda procenträkning istället för absoluta tal för att kvalitetsgranska 

artiklarna, medförde en ökad möjlighet att se skillnader och jämföra de olika studierna 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 

Resultaten för samtliga artiklar har redovisats i en artikelmatris. Artikelmatrisen presenterar 

de valda artiklarna i bokstavsordning på författarnas efternamn. Matrisen utgör ett underlag 

och ett resultat för läsarna men även för författarna för att kunna dra slutsatser av de olika 

studierna (Willman, 2016). 

  

Resultatanalys 

När artikelsökningarna var slutförda analyserades de valda artiklarna noggrant och 

sammanfattades på svenska i ett separat word-dokument för att sedan lyftas in i arbetet. De 

resultat som besvarade författarnas frågeställningar analyserades för att identifiera likheter 

och olikheter i de olika studiernas resultatdel, som sedan kom att användas i denna uppsats 

(Willman, 2016). 

Forskningsetiska överväganden 

Författarnas etiska motivering av studien var att belysa och lyfta fram patientens 

postoperativa smärta efter en elektiv höftoperation i hopp om att förbättra vårdkvalitén på den 

kirurgiska vårdavdelningen i framtiden. Detta utan att lägga egna värderingar i resultaten. 

Författarna avsåg att vidta etiska överväganden genom hela examensarbetet och att inte 

förvränga resultatet av dessa (Kjellström, 2012). 

  

Det etiska ansvaret vilade hos författarna att välja studier som godkänts från en etisk 

kommitté, eller som innehöll starka etiska överväganden. Alla artiklar som ingår i 

litteraturstudien har redovisats, både de som stödjer och inte stödjer författarnas hypotes 

(Forsberg & Wengström, 2016). 

  

 

 

 



10 
 

RESULTAT 

Tio artiklar valdes ut för att granskas, fem stycken med kvalitativ design och fem stycken med 

kvantitativ design. Två av artiklarna hade en prospektiv studiedesign, där deltagarna 

observerades över tid. Av de resterande artiklar var två kohortstudier (en grupp individer med 

bestämd gemensam erfarenhet inom viss tidsperiod), en randomiserad kontrollstudie 

(deltagarna väljs slumpmässigt till den intervention som studeras) och övriga artiklar var 

kvalitativa intervjustudier.  Resultatet av kvalitetsbedömningen visade att 40 % (4) av 

artiklarna hade kvalité ”medel” och 60 % (6) av artiklarna hade “hög” kvalité. Studierna 

genomfördes i USA, Tyskland, Dominikanska republiken, Norge, England och Sverige. 

 

Patienters upplevelser av postoperativ smärta efter höftoperation 

THA kan vara en framgångsrik operation för att ge patienten smärtlindring och förbättra 

funktionen (Sayers et al., 2016). Postoperativ smärta efter elektiv höftoperation är ett faktum 

(Sayers et al., 2016, Lindley, Pestano & Gargiulo, 2009, Greimel et al., 2018, Bergh, 

Gunnarsson, Allwood, Odén, Sjöström & Steen, 2005, Bergh, Gunnarsson, Allwood, Odén, 

Sjöström & Steen, 2005a, Bergh, Jakobsson, Sjöström och Steen, 2005b, Sjøveian Hjelpdahl 

& Leegaard, 2017, Joelsson, Olsson, & Jakobsson, 2010, Poehling-Monaghan, Kamath, 

Taunton, & Pagnano, 2014, Yu et al., 2016). På den första postoperativa dagen rapporterar 

cirka 50% av patienterna måttlig eller svår smärta (Sayers et al., 2016). I Berg et al. (2005a) 

svarade 43% att de hade ont eller smärta från höften, postoperativt dag två. Tolv procent 

rapporterade ömhet eller använde uttryck för andra typer av känslor. Femtiofem procent 

nekade allvarliga smärta. 

Ökade postoperativa smärtnivåer troligen orsakade av mer omfattande mobilisering och 

fysioterapi (Lindley et al., 2009). Risken att utveckla långvarig smärta efter en THA 

rapporteras vara så hög som 10%. Vilken typ av anestesi för THA som påverkar postoperativ 

smärtintensitet är fortfarande oklart (Greimel et al., 2018). 

 

Fysisk smärta, smärtskattningsskalor och verbala uttryck 

 I litteraturstudien framkom det att smärtan ofta ökade vid mobilisering (Greimel et al., 2018). Enligt 

Joelsson et al. (2010) var den postoperativa smärtan ett faktum oavsett kroppsposition. Flera av de 

äldre patienterna förnekade smärta när sjuksköterskan frågade, men samtidigt så visade dom på 

smärtskattningsskalan hur dom graderade sin smärta (Berg et al., 2005a). Patienterna beskrev smärtan 
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med egna ord (Joelsson et al., 2010, Jakobsson, Sjöström & Steen, 2005, Berg et al., 2005a, Berg et 

al., 2005b). De beskrev smärtan direkt i samband med operationen som ”intensiv”. Vid samma tidiga 

skede då dom var sängbundna men utförde rörelser, beskrevs smärtan som ”konstig känsla och 

rädsla”. Efterföljande dagar när patienterna mobiliserades från säng upp till stående, beskrevs smärtan 

som ”värsta tänkbara smärta”, “känner sig svag”. Smärtan sänktes gradvis efter ytterliga dagar 

postoperativt, och patienterna beskrev det som ”lättare smärta” och “stel och öm” (Joelsson et al., 

2010).  

Jämförelser gjordes med välkända smärttillstånd; ”Det är som om jag hade ett stort blåmärke på höften 

och ändan, så det känns som att jag har ett blåmärke någonstans och sedan gör det ont en aning”. 

Smärtan kunde också sitta i andra kroppsdelar förutom höften, som huvudet eller ryggen (Bergh et al., 

2005b). 

Otaliga ord användes för att beskriva smärta; “jäklig”, “borrande”, “bedrövlig”, “gräslig”, “ruskig”, 

“otrevlig”, “djävulsk”, “huggande”, “olidlig”, “sönderslitande”, “mördande”, “kvävande” och 

“torterande” (Bergh et al., 2005a).  Framför allt äldre personer kan ha svårt att uttrycka med egna ord 

hur smärtan upplevs. En del av dessa äldre patienter uttryckte att dom skulle ha nytta av en särskild 

ordlista, för att kunna beskriva smärtan (Bergh et al., 2005b).  

Mer individuell information preoperativt om postoperativ smärta är önskvärt hos patienterna. 

Patienterna önskar även bättre uppföljning och utvärdering av den postoperativa smärtan efter 

hemgång (Sjøveian Hjelpdahl & Leegaard, 2017). Flera av patienterna behövde hjälp från sina 

familjemedlemmar för att utföra sina dagliga aktiviteter (ADL) (Sjøveian Hjelpdahl & Leegaard, 

2017, Yu et al., 2016). 

Utvärdering av smärtresultat i den postoperativa fasen visade en konstant minskning under den första 

postoperativa veckan (medelvärdet NRS 3.1 på dag 1, NRS 2,3 på dag 8) och sedan en evig ökning i 3 

dagar (medelvärde NRS 2,6 på dag 9 till medelvärde NRS 2,3 på dag 12). Därefter anges en 

kontinuerlig smärtnivåminskning (kontinuerligt till en genomsnittlig NRS 0,9 på dag 29) (Greimel et 

al., 2018) 

I tabell 2 presenteras skillnader mellan patienternas upplevda postoperativa smärta vid vila 

jämfört mot vid mobilisering. Resultatet visar att det inte förekommer någon större skillnad 

mellan smärta vid rörelse och smärta vid vila (Sayers et al.,2016). 
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Tabell 2.  Självskattad smärtnivå, bedömd på en 10 cm visuell analog skala, presenterat i medelvärde. 

Dag x efter operation Smärta vid rörelse Smärta vid vila 

Dag 1 VAS = 5,78 VAS = 3,15 

Dag 2 VAS = 4,59 VAS = 2,40 

Dag 3 VAS = 3,90 VAS = 2,0 

 

Långvarig smärta 

Det finns en koppling mellan preoperativ smärta och långvarig smärta efter operationen, och 

att allvarlig akut postoperativ smärta är förknippad med långvarig postoperativ smärta i en 

mängd olika kirurgiska discipliner (Sayers et al., 2016). Preoperativa smärtnivåer, både i vila 

och rörelse, visade en signifikant korrelation med genomsnittliga smärtnivåer i den 

postoperativa fasen i studien av Greimel et al. (2018). Detta kan bero på en mängd olika 

faktorer. Först och främst spelar smärtminne en viktig roll i den personliga upplevelsen av 

smärta för den enskilda patienten. Om smärta har varit outhärdlig före operationen under lång 

tid kan det vara svårare att radera smärtminnet i hjärnan även efter att ha tagit bort den 

ursprungliga orsaken (Greimel et al., 2018). Det rapporterade att 5% av patienterna hade svåra 

smärtor, 12 månader postoperativt (Sayers et al., 2016)  

Utveckling av kirurgiska tillvägagångssätt och höftprogram 

Under det senaste årtiondet har modifierade kirurgiska tillvägagångssätt för 

THA introducerats. Progressiva förändringar har införts inklusive förbättringar av 

perioperativ smärtlindring, märkbar minskning av blodförlust och transfusion, införande av 

snabb rehabilitering och förändringar i patientens förväntningar (Poehling-Monaghan et al., 

2014). Dock har de olika teknikerna inte visat någon skillnad vad gäller förbättring i den 

postoperativa fasen eller av patientens upplevelse av smärta och återgång till vardagslivet 

(Poehling-Monaghan et al., 2014). Direct anterior-gruppen hade en högre maximal VAS-

poäng, 5,3 mot 3,8 i miniposterior-gruppen. Efter åtta veckor hade direkta anterior- 

patienterna högre genomsnittliga Harris-höftresultat (95 mot 89). I övrigt kunde man inte se 

någon skillnad vad gäller längden på sjukhusvistelsen eller behovet av smärtlindring 

(Poehling-Monaghan et al., 2014). 
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Artroskopisk behandling har ökat dramatiskt under det senaste decenniet, och resultat 

indikerar förbättring av smärta och funktion som uppmätts med mätverktyget HHS. Dessutom 

har olika smärtbehandlingsprogram identifierats (Peters, Aoki, Erickson, Anderson & 

Anderson, 2012). Enligt Peters et al. (2012) kunde man efter införandet av ett speciellt 

höftprogram (år 2008), Hip Preservation Service, se att medelvärdet av HHS förbättrades från 

63 till 90 i grupp 1 och från 76 till 91 i grupp 2. Detta trots en ökning av volym vad gäller 

kirurgiska ingrepp. Standardiserad ortopedisk prestanda förbättrades. Den akademiska 

produktiviteten, mätt genom publikationer och bidragsfinansiering, underlättades av HPS. 

 

Patienters erfarenheter av smärtbehandlingen 

Enbart i en utav studierna kunde man finna att ett s.k. standardiserat smärtlindningskoncept. I 

studien fick patienterna peroral bensodiazepin som premedicinering en timme före det 

kirurgiska ingreppet följt av ryggradsanestesi med 4 ml bupivakain 0,5% och 0,1 mg 

intratekal morfin. Under operationen fick patienterna propofol (anestetika) (Greimel et al., 

2018). En sjuksköterska på postoperativa avdelningen administrerade 3 mg piritramid (opiat) 

till patienter som efterfrågade ytterligare smärtlindring, under de första 12 timmarna 

postoperativt. Ibuprofen 600 mg tre gånger dagligen användes som vanligt smärtstillande 

medel på en daglig basis (Greimel et al., 2018). 

”Cold packs” (kylkuddar) för den drabbade höften fanns att tillgå. Patienter kunde få 

ytterligare analgetika beroende på NRS-värden om så krävdes; Tramadol 100 mg med 

möjlighet till en upprepad dos efter 30 min för NRS 3–6 och oxikodon 20 mg och en 

upprepad dos efter 1 h för NRS 7–10 (Greimel et al., 2018). 

Däremot kunde man se i andra studier att det fanns en strategi för den postoperativa fasen. 

Morfininjektioner subkutant under de första 48 timmarna efter operationen följt av peroral 

smärtlindring med paracetamol, ofta i kombination med tramadol. Smärtskattning gjordes var 

tredje timme under de första 48 timmarna efter operationen liksom före och efter 

smärtlindring under hela vårdperioden. (Joelsson et al., 2010) 

Generellt beskrev patienterna i denna studie att den postoperativa smärtan var påfrestande för 

patienterna, men när de fick farmakologisk smärtbehandling blev de smärtlindrade och 

upplevde inte lika mycket smärta jämfört med innan (Yu et al., 2016, Joelsson et al., 2010). 

Patienterna kände sig delaktiga i beslut om både dos och dosintervall: "När jag haft ont så har 
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jag fått smärtstillande medel som har hjälpt. Hela tiden har det varit jag som bestämmer hur 

mycket smärtlindring jag bör ha (Joelsson et al., 2010).  

Denna litteraturstudie visar att det skiljer sig något mellan olika länder vad gäller 

smärtlindring. I Dominikanska republiken tenderade patienterna att förlita sig på icke-steroida 

antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) inklusive diklofenak och ibuprofen. En del av dessa 

patienter använde steroidinjektioner eller mentolkrämer för att lindra smärta. Vid frågan om 

en specifik analgesi var det endast två av 20 som var bekanta med termen opioid. Man ansåg 

det var ett derivat av opium: "det är en växt”. Andra som använt tramadol under en kort 

tidsperiod, upplevde biverkningar som sömnlöshet (Yu et al., 2016).  

Av icke farmakologiska alternativ var de vanligaste metoderna för smärtlindring bön för de 

dominikanska patienterna. Gud belönade dem med styrka att bära smärtan. Många som hade 

en stark religiös tro uppfattade smärta som en del av livet. "Smärta är en reaktion som du 

måste leva med, för om Gud skickade det, måste du utstå". En annan sa ” När jag ber till 

Herren, är den fred jag känner inuti så stark, att det får mig att glömma den fysiska smärtan” 

(Yu et al., 2016). 

Patientkontrollerad analgesi, PCA och transdermalt depotplåster 

I studien av Lindley et al. (2009) förväntades patienterna uppleva måttlig eller svår smärta 

som kräver parenterala opioider upp till 24 timmar postoperativt. Efter operationen blev 

patienterna titrerade med morfin tills de kände sig väl smärtlindrade och smärtskattade <4 på 

smärtskattningsskalan VAS (Lindley et al., 2009). 

För alla patienter i båda försöken visade trender på att patienterna fick fentanyl via 

depotplåster i högre grad än morfin via PCA. Enligt Lindley et al. (2009) tyder resultatet på 

att fentanyl depotplåster är mer praktiskt för patienter och mer tidseffektivt och bekvämt för 

sjuksköterskor jämfört med morfin via PCA-pump. 

Patienter föredrog dock PCA för konventionell analgetisk administrering, orsaker till detta var 

ökad kontroll över smärtlindring, bättre smärtlindring och en känsla av att inte överdoseras. 

Flera nackdelar med att använda PCA påverkade dock sjuksköterskans arbetsbelastning, 

såsom kravet att montera och programmera PCA-apparaten. Resultat visade att fentanyl 

transdermalt behandlade några av dessa begränsningar (Lindley et al., 2009). 
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DISKUSSION 

Litteraturstudiens syfte var att undersöka hur patienter upplever den postoperativa smärtan 

som uppstår efter en elektiv höftoperation, samt vilka erfarenheter patienter har av den 

postoperativa smärtbehandlingen. Studien baserades på tio stycken vetenskapliga 

originalartiklar som besvarade syftet. Fem stycken artiklar beskrev patienternas upplevelse 

verbalt och med numeriska värden. Tre artiklar tog upp patienternas erfarenhet av den 

postoperativa smärtbehandlingen efter en elektiv höftoperation. Två artiklar rapporterade en 

förändring i smärta i samband med en höftoperation. De ord som användes för att beskriva 

smärtan varierade. Majoriteten av deltagarna i studierna accepterade smärtan, och krävde ej 

mer analgetika än vad sjuksköterskan erbjöd. 

Resultatdiskussion 

Postoperativ smärta kan analyseras på olika sätt med olika mätinstrument. VAS-skalan och 

NRS-skalan är två kända mätinstrument som används för att kunna analysera patientens 

smärta, något som är gemensamt med övrig forskning. Harris Hip Score är en intervention i 

en av studierna, vilket kan vara en mer lämplig metod att använda då den är riktad till 

patienter som gjort ett kirurgiskt ingrepp. I teorin är det av stor betydelse att omvårdnaden av 

en patient är individanpassad och att mätinstrumentet riktar sig mot aktuell smärtproblematik.  

Införandet av ett särskilt höftprogram eller fler uppföljningar av sjuksköterskan efter 

ingreppet, visar sig vara positivt för patientens delaktighet och upptäcka långvarig smärta så 

tidigt som möjligt. Det är även viktigt att använda en evidensbaserad vård för att kunna 

utveckla riktlinjer för smärta, i syfte att effektivisera smärtbehandlingen för patienter som 

genomgått en elektiv höftoperation.  

Ett betydelsefullt komplement till mätinstrument som smärtskattningsmetod, är att ställa 

frågor till patienten om hur de upplever sin postoperativa smärta. På så sätt får patienten 

beskriva vad den valda siffran på VAS-skalan står för och sjuksköterskan kan jämföra de 

smärtskattningar som gjorts och hitta mönster i varje patients smärtproblematik. Det skiljer 

sig om patienten har smärta vid vila eller vid rörelse. Att lägga till en verbal beskrivning av 

den postoperativa smärtan kan förbättra nuvarande forskningsresultat och mätinstrument kan 

uppdateras så att de är bättre anpassade till patienter med en opererad höft.  
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”ICN:s etiska kod samlar världens sjuksköterskor till ett gemensamt förhållningssätt 

oberoende av nationella lagar”. Den första koden, “Sjuksköterskan och allmänheten”, som 

innefattar att sjuksköterskan ska uppvisa professionella värden; lyhördhet, medkänsla, 

integritet, trovärdighet och respektfullhet (ICN, 2014), kräver att sjuksköterskan och övriga 

vårdgivare eftersträvar en ännu mer personcentrerad vård. Postoperativ smärta är ett känt 

faktum efter en genomförd höftoperation. Svar om patientens upplevelser av smärtlindringen 

de erbjuds postoperativt är svårt att finna i de valda studierna. Ur ett vårdetiskt perspektiv 

tolkar vi det som att autonomi, självbestämmande och patientcentrering inte varit prioriterat. 

Fokus har mer legat på sjukvårdspersonalen. 

Enligt den valda omvårdnadsteoretikern, Joyce Travelbee, så gäller det att ta avstånd från att 

generalisera individers upplevelser av olika tillstånd. Det framgår dock inte tydligt i resultatet 

av litteraturöversikten att smärtan hos varje individ är individuell.  

En god omvårdnad under vårdtiden i den postoperativa fasen kan minska risken för 

komplikationer och långa vårdtider. Postoperativ smärtlindring och dess effekt bör noggrant 

följas upp och dokumenteras i journalen under vårdtiden och efter utskrivning. Vid begränsad 

dokumentation och uppföljning av den postoperativa smärtan, kan det bli både kostsamt och 

påfrestande för vården och samhället.  

Smärtlindring vid postoperativ smärta innebär att patienten har en nära kontakt med 

vårdpersonalen och att de olika metoderna för att lindra smärta väljs utifrån ålder, övriga 

sjukdomar, hur mycket patienten skall mobiliseras och andra läkemedel som kan påverka 

effekten. Även om det är vårdpersonalens ansvar att följa riktlinjer för smärtlindring, krävs att 

både läkare och sjuksköterskor låter patienten vara delaktig vid administrering av 

smärtstillande läkemedel eller icke-farmakologiska metoder. Sjuksköterskan bör i större 

utsträckning tänka på alternativa smärtlindringsmetoder. De icke-farmakologiska alternativen 

som finns; akupunktur, TENS, massage etc. (Bergh, 2014) kan med fördel kombineras med 

farmakologiska och på så sätt ge patienten ännu större förutsättning till god postoperativ 

smärtlindring (Almås, 2011b). Det framkom att där patienter med postoperativ smärta fick 

välja dos och längd på intervallet mellan doserna, verkade positivt för smärtlindringens effekt. 

Genom att be om patientens åsikt och därmed göra patienten mer delaktig i sin vård, kan vi 

uppnå en mer personcentrerad vård och möjligen minska postoperativ smärta. Detta stöds av 

Travelbees omvårdnadsteori att “fokus i omvårdnaden bör vara att se till varje individs 

omvårdnadsbehov och hjälpa denne att finna mening i sin tillvaro” och att låta patienten vara 

delaktig i sin vård (i Kirkevold, 2000).  
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Sjukvården behöver ta hänsyn till forskningsresultat, för att ytterligare öka patienternas 

välbefinnande i den postoperativa fasen och anpassning av program för smärtlindring.  

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka patienters upplevelser av postoperativ smärta och 

erfarenheter av smärtbehandling. Genom att använda både en kvantitativ och en kvalitativ 

design erhålls både upplevelser i ord och av graderad smärta. Det blir en styrka att även 

använda en kvalitativ design för att få en djupare förståelse om hur varje patient upplever sin 

smärta i ord (Segesten, 2012).  

  

Urvalet bestod av vuxna personer från 18 års ålder, med syfte att få större utfall i antal 

artiklar. Personer som fyllt 18 år har större tendens att vara med om ett trauma där höften 

måste opereras eller så kan äldre personer falla i hemmet. En styrka med studien är att 

inklusionskriterier för de valda artiklarna har genomgående handlat om höftartroplastik på 

vuxna människor och alla innehåller ett etiskt resonemang. Exklusionskriterier har varit 

liknande i samtliga artiklar; vaskulär nekros av höften, höftfraktur, osteomyelit. 

 Kvalitetsbedömningen genomfördes med hjälp av en granskningsmall för kvantitativa studier 

och en granskningsmall för kvalitativa studier (se bilaga 1 och bilaga 2). På så sätt blir 

kvalitetsbedömningen mer tillförlitlig genom att använda ett redan utformat formulär för att 

bedöma syfte, urval, datainsamling, analys och resultat hos varje artikel. 

  

Granskningsmallen som användes för kvantitativ metod bedömdes ha hög validitet då den 

innehöll både intern och extern validitet, det vill säga att mätinstrumentet mäter det som ska 

mätas, att det finns ett etiskt resonemang, hur urvalets uppbyggnad ser ut och att resultatet är 

generaliserbart. Mätinstrumentets reliabilitet är hög då det kommer från en tillförlitlig källa. 

Den kvantitativa metoden fungerade bra i studien, då den gav en tydlig bild av hur många 

patienter i ord beskriver hur de upplevde postoperativ smärta eller i vilken grad de upplevde 

sig vara tillräckligt smärtlindrade efter höftartroplastik. 

  

Resultatet hos de kvalitativa artiklarna i studien är trovärdigt, dels för att ingen av de har låg 

kvalité, dels för att de svarar på studiens syfte. För att läsaren ska kunna bedöma giltigheten 

hos studien och få en förståelse om innehållet, användes citat (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012)  
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De länder som inkluderats, USA, Tyskland, Sverige, Dominikanska republiken och Norge har 

lett till ett brett resultat i studien. Författarna anser även att resultatet i artikeln från 

Dominikanska republiken, där religiösa aspekter fanns med, kan även ha överförbarhet i ett 

land som Sverige som blir allt mer mångkulturellt. 

  

Även om höftoperationer är ett av de vanligaste och smärtsammaste kirurgiska ingreppen 

inom kirurgi, så behövs det vidare forskning om hur den postoperativa smärtan kan minskas i 

ännu större grad än vad den gör idag, så att patienterna ska slippa lidande. 

Författarna hade innan studiens start en förförståelse om postoperativ smärta generellt, 

relaterat till egna erfarenheter på annan kirurgavdelning. En objektiv förförståelse fanns om 

att en höftoperation är ett stort ingrepp i rörelseapparaten och att en postoperativ återhämtning 

kan vara smärtsam. Den litteratur som studerats och de vetenskapliga artiklar som författarna 

tagit del av, har bidragit till en ännu större förförståelse om elektiva höftoperationer. 

 

Tre artiklar eliminerades på grund av att etiskt övervägande saknades, och en av artiklarna 

svarade inte på de frågeställningar som studien avsåg svara på. Ett etiskt resonemang är av 

stor betydelse för att studien ska vara sammanhängande, och för att resultatet som presenteras 

från artiklarna ska vara trovärdigt. Ett etiskt övervägande hos alla tio artiklar bekräftar att de 

följer ett vetenskapligt förhållningssätt, vilket gör att denna studies kvalité blir högre. 

 

Slutsats 

Postoperativ smärta efter elektiv höftoperation är ett faktum. Patienterna upplever sig 

smärtlindrade eller i andra fall står ut med smärtan av kulturella och religiösa skäl. 

Patienternas delaktighet under sin vårdtid, bättre uppföljning av vården efter utskrivning och 

ytterligare forskning kring effektivare postoperativ smärtbehandling, krävs i framtiden. 
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Förkortningar 

ABOS American Board of Orthopaedic Surgery 

ASA American Society of Anesthesiologists Physical Statussystemet är en klassificering ASA 

1-6, som berättar hur patientens fysiska status är. 

CDC Centers for Disease Control and Prevention 

CFA Confirmatory factor analysis 

Debridering kirurgisk vidgning av sår och fistlar samt borttagande av död vävnad för att 

underlätta läkning. 

Didaktik vetenskapen om alla faktorer som påverkar undervisning och dess innehåll 

Dikotomi innebär en uppdelning av en helhet i två separata delar. 

Direct Anterior (Anterior=främre) en minimalt invasiv kirurgisk teknik vid höftoperation 

Dislokation felläge 

DOD Department of Defense 

EDA epiduralanalgesi 

Elektiv planerad 

EOC ease‐of‐care/ enkel vård 

ERAS enhanced recovery after surgery- koncept som innefattar rutiner för hela den 

perioperativa vården för stor kirurg 

FAI femoroacetabular impingement- ett symtom som medför att det blir trångt vid rörelse 

HHS Harris hip score- ett graderingssystem 

HPS hip preservation service- (höft-bevarande service) bildades 2008 för att ta itu med 

kliniska, pedagogiska,och forskningsbehov. 

IASP International association for the study of pain 

ICD dedicated International Classification of Diseases 

ICN International Council of Nurses 

Intraoperativ Vårdinsatser under pågående kirurgiskt ingrepp 

ITS intra transdermal system- ex depotplåster- läkemedel som går genom huden. 

IV Intravenous- intravenös 

Klusteranalys samlingsnamn på några statistiska metoder med vilka enheter indelas i, 

gruppering av datamängder i delmängder 

LD-LD  long-duration, lesser total days’ supply 

Mann-Whitney-U-test är ett icke-parametriskt test som identifierar skillnader i en variabel 

mellan två oberoende grupper 

MDR Military Health System Data Repository 
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MMSE Mini-Mental State Examaination - test där en vill få reda på patientens kognitiva 

funktion vid tidpunkten för intervjun. Testet sträcker sig från 0 till 30 poäng 

MPA mini-posterior approach. Typiskt definierad som inkorporering av en standard bakre 

ledgång med mer begränsad muskeldissektion och / eller snittlängd <10 cm. 

NSAID non-steroid anti-inflammatory drugs- icke steroida anti inflammatoriska droger 

OA osteoarthritis 

Parenteral utanför tarmkanalen. Tillförsel insprutning av t.ex. läkemedel i blodbanan eller 

under huden. 

Peroralt intag av ämne via munnen 

PCA Patient‐controlled analgesia- patientkontrollerad analgesi 

POM Pain-O-Meter. Används för att kunna beskriva erfarenheten av smärta, lokalisera 

smärtan, erhålla information om varaktighet samt om smärtan är konstant eller om den 

kommer i perioder. 

Posterior bakre 

SBU Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

SEM structural equation modeling 

SD-HD short-duration, high total days’ supply 

SF-MPQ Short-Form-McGill-Pain-Questionnaire. Ett frågeformulär där deltagarna 

rapporterar grad av smärta (0-3) med ord; 0 är ”ingen smärta”, 1 är ”mild smärta”, 2 är 

”måttlig smärta” och 3 är ”svår smärta”. Det finns även 11 grader av sensoriska känslor 

(Melzack,1987). 

THA Total hip arthroplasty- total höftartroplastik 

THR total hip replacement – total höftbyte 

TKR total knee replacement- total knäbyte 

NRS numerisk skala där 0 innebär “ingen smärta” och 10 “den värsta smärtan” 

WOMAC pain scale is a 5-item validated questionnaire that assesses joint pain severity when 

1) walking, 2) using stairs, 3) sitting or lying, 4) standing upright, 5) in bed 
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