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Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Bergh, I., 

Gunnarsson, M., 

Allwood, J., 

Odén, A., 

Sjöström, B. & 

Steen B.  

 

Sverige 

 

2005 

 

Scandinavian 

Journal of 

Caring Science 

Descriptions of 

pain in elderly 

patients 

following 

orthopaedic 

surgery 

 

 

Att undersöka vilka ord 

äldre patienter, som 

genomgått 

höftoperation, använde 

för att beskriva deras 

erfarenhet av smärta. 

Vidare för att också 

jämföra dessa ord med 

dem som används i två 

olika verktyg; McGill 

frågeformulär om 

smärta (SF-MPQ) och 

Pain-O-Meter (POM), 

en smärtskattningsskala 

Design: 

Kvalitativ design 

 

Datainsamlingsmetod: 

En individuell intervju 

genomfördes med alla 

deltagare en dag efter 

operationen. 

 

Dataanalys: 

Uppgifterna analyserades 

med ett dataprogram för 

kvalitativ analys. För att 

analysera statistiska data 

användes Mann-Whitney 

U-test, Spearmans ρ-test 

samt Fishers test.  

 

Etik: 

Etikutskottet vid 

Göteborgs universitet 

godkände studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inklusionskriterier:  

Ålder 65 år eller 

äldre, förmågan att 

förstå en fråga och 

svara på den, 

inläggning på 

ortopedisk 

avdelningen för ett 

första höftbyte 

(elektiv) på 

indikation höftartros, 

inläggning på 

geriatriska 

avdelningen efter att 

ha genomfört 

operation på en 

måndag, tisdag eller 

onsdag. 

 

Antal deltagare: 60 

Män/kvinnor: 45 

%/55% 

 

Bortfall: 

n = 17  

 

43 % av deltagarna 

rapporterade en upplevd 

smärta under intervjun. 45 

% nekade smärta helt och 

hållet, trots angivelse på 

den verbala numrerade 

betygsskalan (VNRS). 53 

% av deltagarna angav 

med egna ord grad av 

intensitet av deras 

smärtupplevelse under 

sittande eller liggande 

position. Majoriteten av 

deltagarna i studien 

använde spontant ord från 

de två olika 

smärtskattningsverktygen; 

McGill frågeformulär och 

POM 

smärtskattningsskala. 

Exempel på de ord som 

användes mest från 

McGill’s frågeformulär 

om smärta var; ”lindrig” 

och ”obehaglig. Exempel 

på ord som användes mest 

från Pain-O-Meter-

verktyget är ”värkande” 

och ”oroande”.  

Medel 



Bergh I., 

Jakobsson E., 

Sjöström B., 

Steen B.  

 

Sverige  

 

2005 

 

Journal of 

Adcvanced 

Nursing 

Ways of talking 

about 

experiences of 

pain among 

older patients 

following 

orthopaedic 

surgery 

 

 

Att undersöka hur äldre 

patienter, som hade 

genomgått en 

höftoperation beskrev 

sin erfarenhet av 

smärta.  

 

Design: 

Kvalitativ design 

 

Datainsamlingsmetod:  

En intervju genomfördes 

med alla personer, två 

dagar efter operationen. 

 

Dataanalys: 

Data analyserades med en 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Etik: 

Studien godkändes av 

etikutskottet vid 

Göteborgs universitet.  

Inklusionskriterier:  

Ålder 65 år eller 

äldre, förmåga att 

förstå och svara på 

intervjufrågor samt 

tillgång till 

ortopediska 

avdelningar för ett 

första höftbyte 

(elektiv) på 

indikation höftartros 

eller äldreomsorg för 

kirurgisk åtgärd av 

en första höftfraktur. 

 

Antal deltagare: 60  

Män/kvinnor: 45/55 

% 

 

Bortfall: 

n = 17 

 

 

Patienterna använder 

olika adjektiv för att 

beskriva sin 

smärtupplevelse.  

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. De kunde 

uppskatta hur stort 

smärtområdet var, till 

exempel 2-3 decimeter 

stort område. De 

kvantifierade även 

smärtan med variabler, 

från 0-10, där 10 är den 

högsta graden av smärta. 

Hög 

Greimel, F., 

Dittrich, G., 

Schwarz, T., 

Kaiser, M., 

Krieg, B., 

Zeman, F., 

Grifka, J. & 

Benditz, A. 

 

 

Tyskland 

 

2018 

Course of pain 

after total hip 

arthroplasty 

within a 

standardized 

pain 

management 

concept: a 

prospective 

study examining 

influence, 

correlation, and 

outcome of 

postoperative 

Att utvärdera 

intensiteten och 

incidensen av 

postoperativ smärta 

samt möjliga 

påverkande faktorer 

efter en THA. 

Design:  

Kvantitativ prospektiv 

observationsstudie under 

tre veckor. 

 

Intervention:  

Standardiserat 

smärthanteringskoncept.  

 

Utfallsmått: 

Smärtupplevelse upp till 

4 veckor postoperativt 

och faktorer som 

Inklusionskriterier:   

Patienter med primär 

höftartroplastik och 

medgivande för 

epiduralanestesi och 

sövning med 

propofol. Dessutom 

inkluderades endast 

patienter som fick 

stationär 

rehabiliteringvård på 

avdelning för tiden 

efter akut stationär 

Konstant minskning av 

smärta under den första 

postoperativa veckan och 

sedan en konstant ökning 

i 3 dagar. Därefter anges 

en kontinuerlig 

smärtnivåminskning. 

Ingen korrelation gjordes 

mellan de potentiella 

påverkningsfaktorerna 

kön, ålder, 

kroppsmasseindex, BMI, 

varaktighet för operation.  

ASA-poäng och 

Hög 



Archives of 

Orthopaedic and 

Trauma Surgery  

 

pain on 103 

consecutive 

patients 

påverkar smärta i den 

postoperativa fasen. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Specialiserade 

smärtsköterskor 

övervakade 

dokumentationen på den 

ortopediska avdelningen. 

Patienter dokumenterade 

sina smärtvärden i ett 

standardiserat protokoll 

de följande tre veckorna. 

 

Dataanalys: 

Testresultatet av 

postoperativ smärta 

analyserades med 

användning av linjära 

regressionsmodeller, en 

form av statistisk analys 

av samvariation där det 

finns en oberoende och 

en beroende variabel 

p value <0.05 ansågs 

statistiskt signifikant. 

 

Etik:  

Informerat samtycke 

erhölls från alla individer  

deltagare som ingår i 

studien. Studien 

godkändes av den lokala 

etikkommittén. 

 

 

 

vård på grund av 

organisatoriska skäl. 

 

Exklusionskriterier: 

Förekomst av 

långvarigt 

smärtsyndrom före 

operationen, med 

undantag för den 

rapporterade smärtan 

i höftleddsartriten;  

Antal deltagare: 

n=103 

Män/kvinnor:  

48,5%/51,5% 

 

Bortfall:  

n=7 

  

postoperativa 

smärtnivåer, men en hög 

signifikant korrelation 

kan anges för 

preoperativa smärtnivåer 

och postoperativ 

smärtintensitet vid 

rörelse. 



Joelsson, M., 

Olsson, L-E. & 

Jakobsson, E.   

 

2010 

 

Sweden  

 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Patients’ 

experience of 

pain and pain 

relief following 

hip replacement 

surgery 

 

Syftet var att beskriva 

patienters erfarenhet av 

smärta och 

smärtlindring efter en 

operation där man 

ersatte höften. 

 

Design:  

Kvalitativ design  

 

Datainsamlingsmetod: 

Individuella intervjuer 

med kvalitativ design. 

 

Dataanalys: 

Kvalitativ 

innehållsanalys.  

 

Etik: 

Studien godkändes av 

etikkommittén vid 

Göteborgs universitet. 

 

Inklusionskriterier:  

Diagnos med 

osteoartrit, hade 

begränsad 

mobilisering och led 

av långvarig smärta.  

 

Exklusionskriterier: 

Patienter som hade 

svårt att förstå 

instruktioner eller 

svårigheter med det 

svenska språket var 

exkluderade. 

 

Antal deltagare: 15 

Män/kvinnor: Inga 

tillgängliga siffror. 

 

Den postoperativa 

smärtan uppstod 

”omedelbart efter kirurgi” 

och deltagarna beskrev 

känslan som väldigt 

intensiv, att den var 

ihållande och tydligt 

lokaliserad till höften. 

Ord som ”hemskt” eller 

”brännande” användes för 

att beskriva smärtan. 

Patienterna upplevde den 

farmakologiska 

smärtlindringen som 

”effektiv” och 

”tillräcklig”, samt att de 

fick vara delaktiga i 

beslutet om dos och 

dosintervallet. De 

försökte även undvika 

vissa positioner och 

använda kuddar som 

smärtavlastande under 

natten. 

Medel 

Lindley, P., 

Pestano, CR. & 

Gargiulo, K.  

 

USA 

 

2009 

 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

 

 

Comparison of 

postoperative 

pain 

management 

using two 

patient-

controlled 

analgesia 

methods: 

nursing 

perspective 

Att jämföra effekten av 

transdermal 

smärtlindring 

(smärtplåster, Fentanyl) 

och intravenöst morfin 

genom en PCA-pump, 

dvs. patientkontrollerad 

analgesi, och hur 

tidseffektiv och 

bekvämt dessa 

administreringssätt 

anses vara vid 

postoperativ vård.  

Design:  

Kvantitativ, 

randomiserad 

kontrollerad studie, RCT. 

 

Intervention: 

1. Patienter 

behandlade med 

morfin IV PCA 

fick 1 mg morfin 

bolusdoser (med 

ett 5- eller 6-

minuters 

spärrintervall 

mellan doser, 

Inklusionskriterier: 

Patienter som 

planeras att genomgå 

primär ensidig total 

höftbytesoperation. 

och som förväntades 

uppleva måttlig eller 

svår smärta. 

 

Antal deltagare: 

Patienter  

n = 799 

(fentanyl n = 395 

Morfin via PCA  

Det transdermala 

administreringssättet med 

Fentanyl, verkar vara 

lättare att använda och 

mer tillfredsställande för 

sjuksköterskor än morfin 

intravenös 

patientkontrollerad 

analgesi. 

 

 

 

Hög 



och högst 10 

doser per timme 

i 24 timmar (upp 

till maximalt av 

240 doser). 

2. De som 

behandlades 

med fentanyl 

depotplåster fick 

en dos med 

styrkan 40 ug 

under 10 

minuter upp till 

6 doser i timman 

per dygn. 

  

Utfallsmått:  

Jämförelse av 

postoperativ 

smärtlindring fentanyl 

transdermalt eller morfin 

intravenöst genom PCA i 

upp till 72 timmar. 

 

Datainsamlingsmetod:  

Patientenkät och 

sjuksköterskeenkät. 

Uppgifterna samlades 

mellan mars 2004 och 

april 2005.  

 

Dataanalys:  

Krävdes en minsta 

procentandel av svar 

(40%) för att ett 

frågeformulär ska ingå i 

analyserna. Detta 

minimibehovskrav 

säkerställde att endast de 

n = 404) 

 

Bortfall: 

 n=0 



som hade genomfört 

minst fyra olika uppgifter 

direkt relaterade till 

patientvård med PCA-

enheter inkluderades i 

dessa analyser. 

 

Etik:  

Studieprotokoll för båda 

försöken fick 

godkännande från etiska 

kommittén. 

Peters, C-L., 

Aoki, S-K., 

Erickson, J-A., 

Anderson, L-A. 

& Anderson, A-

E. 

 

 

USA 

 

2012 

 

Clinical 

Orthopaedics 

and Related 

Research 

 

Early experience 

with a 

comprehensive 

hip preservation 

service intended 

to improve 

clinical care, 

education, and 

academic 

productivity 

Att beskriva de positiva 

effekterna genom 

utvecklingen av Hip 

Preservation Service, 

ett höftprogram där 

specialister och forskare 

arbetar för att erhålla 

behandlingsalternativ 

till unga aktiva personer 

med höftsmärta. 

Design: 

Kvantitativ historisk 

kohortstudie  

 

Intervention: 

1. Typ och volym av 

operativa interventioner, 

2. Förbättring av smärta 

och klinisk funktion och 

omvandling till THA som 

resultat av öppna och 

artroskopiska 

behandlingar 

3. Ortopediskt inlagda 

patienters prestation i 

standardiserade test 

4. Mängd av akademisk 

produktivitet specifikt 

kopplad till bevarandet av 

en fungerande höft i form 

av bidragsfinansiering 

och publikationer, eller 

framlagt förslag före och 

efter skapandet av Hip 

Preservation Service.  

 

 

Inklusionskriterier: 

(1996 till 2007). 

Alla patienter som 

genomgick 

höftoperationer med 

fullständiga kliniska 

data före skapandet 

av HPS  

(2008 till maj 2010). 

Alla patienter som 

genomgick antingen 

öppen eller 

artroskopisk 

behandling av höften 

efter skapandet av 

HPS. 

 

Exklusionskriterier: 

Artroskopi ingick 

inte i studien som 

utfördes mellan år 

1996–2007. 

 

Deltagare:  

n=472 

En tidigare erfarenhet av 

höftprogram som Hip 

Preservation Service var 

positiv. Det underlättade 

en klinisk ökning av 

antalet kirurgiska ingrepp 

samtidigt som förbättring 

av smärta och 

rörelsefunktion hos unga 

vuxna upprätthölls. 

Ytterligare förmåner 

inkluderade utbildnings- 

och akademiska 

produktivitetsvinster. 
 

I grupp 1 konstaterade 

man en förbättring av 

resultatet på Harris 

höftskala, för alla öppna 

procedurer, från ett 

preoperativt värde på 63 

till ett postoperativt värde 

på 90. I grupp 2, 

förbättrades resultatet på 

Harris höftskala för öppna 

och artroskopiska 

procedurer, från ett 

Hög 



Utfallsmått: 

Harris Hip Score, HHS. 

Ett mätinstrument där det 

graderas hur ont man har 

vid ex rörelse och 

sängläge. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Minsta uppföljning  

var 1 år för grupp 1 

(medelvärde, 4 år, 

intervall, 1–13 år)  

och grupp 2 (medelvärde, 

1,5 år, intervall, 1–3 år). 

Vid varje kliniskt besök 

registrerades Harris höft 

skala (HHS).  

 

Dataanalys: 

Oberoende t-tester 

användes för att jämföra 

kontinuerliga variabler 

mellan grupperna. 

Dikotomvariabler 

analyserades med Fishers 

exakta test. Kaplan-Meier 

överlevnadsanalys 

utfördes med 

misslyckanden 

definierade som 

omvandling till THA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Grupp 1: n=212  

1996 till 2007.  

Grupp 2: n=260  

2008 till maj 2010.) 

 

Bortfall:  

n=32 

Orsaker var förlust 

av kontaktuppgifter 

på grund av 

omlokalisering eller 

misslyckande att 

återvända till eller 

kommunicera 

uppföljning med 

utomstående läkare. 

preoperativt värde på 76 

och 61 till ett 

postoperativt värde på 91 

och 86, respektive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Etik:  

Alla undersökningar 

genomfördes i 

överensstämmelse med 

etiska principer för 

forskning. Informerat 

samtycke för deltagande i 

studien erhölls.  

 

Poehling-

Monaghan, K-

L., Kamath, A-

F., Taunton, M-

J. & Pagnano, 

M-W. 

 

USA 

 

2014 

 

Clinical 

Orthopaedics 

and Related 

Research 

 

Direct anterior 

versus 

miniposterior 

THA with the 

same advanced 

perioperative 

protocols: 

surprising early 

clinical results. 

Jämförelse av två olika 

operationsteknikerna 

med samma avancerade 

smärt- och 

rehabiliteringsprotokoll 

för båda grupperna. 

Design:  

Kvantitativ, 

randomiserad 

kontrollstudie, RCT. 

 

Intervention:  

Varje patient fick samma 

smärthanteringsmetod, 

inklusive en nervkateter i 

36 timmar postoperativt 

och oral smärtbehandling, 

inklusive schemalagd 

administrering av 

tramadol. 

1. Direct Anterior 

THA Teknik 

(främre snitt) 

Ett snett snitt gjordes 

över den främre 

tensormuskel vid en 

punkt ca 2 cm lateral från 

den anterosuperiora 

iliacen och sträcker sig 8 

till 12 cm.  

2. Miniposterior 

THA Teknik 

(bakre snitt) 

Ett snitt på 7–10 cm 

längs den bakre delen av 

lårbenet som började vid 

Inklusionskriterier: 

direct anterior-och 

miniposterior 

tillvägagångssätt för 

total höftartroplastik  

Exklusionskriterier: 

tidigare trauma eller 

operation av höften  

 

Antal deltagare: 

n=242 

Bortfall: 

n=20 

 

 

Direct anterior resulterade 

inte till snabbare återgång 

till vardagsliv efter 2 

dagar, 2 veckor eller 2 

månader jämfört med 

miniposterior. 

Direct Anterior-

patienterna hade längre 

genomsnittliga 

operationstider (114 

minuter), jämfört med 

miniposterior-patienterna 

(medelvärde, 60 minuter). 

Det visuella analoga 

skalvärdet var högre i 

Direct Anterior-gruppen 

(5,3 ± 2) än i 

miniposterior-gruppen 

(3,8 ± 2). 

Vid 2 veckor krävde fler 

patienter i Direct 

Anterior-patienterna, 

gångmedel (92% [116 av 

126] mot 68% [62 av 96] 

Vid 8 veckor hade Direct 

Anterior-patienterna 

högre Harris-höfttal (95 

mot 89). Ingen skillnad 

kunde ses vid användning 

av gånghjälpmedel eller 

Hög 



toppen av den större 

trochanten och fortsatte 

distalt. 

 

Utfallsmått: 

(1) återgå till vardagsliv 

på 2 dagar, 2 veckor eller 

2 månader  

(2) risk för 

komplikationer under 

operation samt tidiga 

postoperativa 

komplikationer 

(3) komponentposition. 

 

Datainsamlingsmetod:  

222 patientjournaler. 

Omedelbart 

postoperativt, 2 veckor 

postoperativt genom ett 

telefonsamtal 

dokumenterat i patientens 

journal som en del av 

rutinmässig postoperativ 

vård och vid 8 veckor 

postoperativt på kliniken 

 

Dataanalys:  

Data analyserades med 

Wilcoxon teckenrangtest  

Etik:  

Alla undersökningar 

genomfördes i enlighet 

med etiska 

forskningsprinciper och 

informerat samtycke för 

deltagande i studien 

erhölls. 

opiater eller förmåga att 

utföra aktiviteter i det 

dagliga livet eller gå 0,5 

mil. 

 



Sayers, A., 

Wylde, V., 

Lenguerrand, 

E., Beswick, A-

D., Gooberman-

Hill, R., Pyke, 

M., Dieppe, P. 

& Blom, A-W. 

 

 

USA 

 

2016 

 

Arthritis Care & 

Research 

 

Rest pain and 

movement-

evoked pain as 

unique 

constructs in hip 

and knee 

replacements 

 

Syftet var att utforska 

och förstå sambanden 

mellan preoperativ 

smärta, akut 

postoperativ smärta och 

långvarig postoperativ 

smärta efter total 

höftartroplastik, THR 

och total knäbyte, TKR, 

jämföra skillnaderna 

mellan smärta i vila och 

smärta vid rörelse. 

 

Design:  

Kvantitativ kohortstudie  

 

Intervention: 

Att jämföra skillnaderna 

mellan smärta i vila och 

smärta vid rörelse efter 

Total höftartroplastik 

Utfallsmått: 

Smärta mättes på 

postoperativa dagar 1, 2 

och 3 med visuell analog 

skala (VAS). Smärta 

mättes i vila och vid 

rörelse klockan 8:00, 

12:00 och 17:00 varje 

dag i 3 dagar 

postoperativt.  

 

Datainsamlingsmetod:  

preoperativ smärta, 

uppmätt 6 veckor före 

operationen. Akut 

postoperativ smärta 

postoperativa dagar 1, 2 

och 3 med en 10 cm 

visuell analog skala 

(VAS).  

 

Dataanalys:  

Alla analyser 

genomfördes i Stata, och 

THR- och TKR-patienter 

analyserades separat. Alla 

P-värden rapporteras 

anpassade för flera 

jämförelser. 

 

 

Inklusionskriterier: 

De patienter som 

listats för en primär 

ensidig THR.  

Exklusionskriterier: 

oförmåga att ge 

informerat samtycke 

eller besvara ett 

frågeformulär och 

andra 

sjukdomstillstånd 

som utesluter 

användning av 

ryggradsbedövning, 

regionala blockader 

och starka analgetika 

postoperativt 

Antal deltagare:  

THR n=322  

Bortfall:  

n=1 (THR) 

 

Smärta vid rörelse: 

Dag 1 VAS 5,78 

Dag 2 VAS 4,59 

Dag 3 VAS 3,90 

Smärta vid vila: 

Dag 1 VAS 3,15 

Dag 2 VAS 2,40 

Dag 3 VAS 2,07 

 

12 månader postoperativt 

rapporterade 5% av 

patienterna svåra / 

extrema smärtor. 

 

Kronisk smärta efter THR 

var måttligt associerad 

med smärta vid vila under 

den preoperativa och 

akuta postoperativa 

perioden. 

 

 

Hög 



Etik: 

Forskningsetiska 

kommittén och alla 

deltagare gav skriftligt 

medgivande. 

  

Sjoveian 

Hjelpdahl, A-K. 

& Leegaard, M.  

 

2017 

 

Norge 

 

 

International 

Journal of 

Orthopaedic 

and Trauma 

Nursing  

Hip and knee 

arthroplasty - 

patient's 

experiences of 

pain and 

rehabilitation 

after discharge 

from hospital 

 

Att beskriva hur 

patienter upplever 

smärta och hur de 

hanterar 

rehabiliteringsprocessen 

de första sex veckorna 

efter utskrivning.  

Design: 

Kvalitativ, beskrivande 

design 

 

Datainsamlingsmetod: 

Semi-strukturerade, 

individuella intervjuer tre 

månader efter genomförd 

höft-eller knäartroplastik. 

 

Dataanalys:  

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Etik:  

Studien godkändes av 

Norges forskningscentral.  

Inklusionskriterier: 

Patienter som 

genomgått en total 

höftartroplastik eller 

total knäartroplastik 

(då de erhöll samma 

sorts smärtlindring). 

Att varje patient gav 

tillräcklig 

information som 

krävdes för studien. 

 

Antal deltagare: 12 

Män/kvinnor: 

50%/50% 

 

 

Patienterna upplevde 

varierande grad av 

smärta, de första tre till 

fem veckorna efter 

utskrivning. Gångträning 

och sömn var påverkade 

av antingen smärta eller 

stelhet i protes och 

muskler. Flera av 

patienterna upplevde att 

de behövde assistans från 

familjemedlemmar, under 

dagliga aktiviteter 

(exempelvis sköta sin 

personliga hygien och att 

äta). Flera av patienterna 

önskade mer individuell 

information om smärta 

och 

rehabiliteringsövningar, 

innan utskrivning. Vissa 

av patienterna ansåg att 

den kommunala vården 

hade misslyckat med att 

följa upp problem som är 

relaterade till smärta.  

Medel 
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Att undersöka metoder 

för smärtlindring och 

förväntningar av 

postoperativ 

återhämtning hos 

patienter avancerad 

artrit som genomgår en 

Design: 

Kvalitativ design 

 

Datainsamlingsmetod: 

Individuella intervjuer 

innan patienterna 

Inklusionskriterier:  

Patienter med 

symtom,    

radiografiskt 

avancerad höftartrit, 

stabil medicinsk 

status och vilja att 

Många av deltagarna 

upplevde postoperativ 

smärta, men använde trots 

det minimalt med 

smärtstillande läkemedel. 

Deltagarnas kunskap om 

opioider var begränsad. 

Medel 



 

2016 

 

Dominican 

Republic 

 

BMC 

Musculoskeletal 

Disorders 

osteoarthritis: a 

qualitative study 

 

operation där man 

ersätter höftleden med 

en protes.  

 

 

genomgick ingreppet 

totalt utbyte av höftled. 

 

Dataanalys: 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Etik: 

Samtycke till deltagande 

från alla patienter erhölls. 

Studien godkändes av en 

granskningskommitté. 

 

stanna i 2 veckor 

efter operationen i 

Santo Domingo för 

postoperativa 

återbesök. 

 

Antal deltagare: 20  

Män/kvinnor: 

20%/80% 

 

Många av deltagarna 

förlitade sig istället på 

icke-farmakologiska 

metoder, och stöd från 

familjen för att klara av 

smärtan. Patienterna 

pratade om att komma 

över smärtan genom att 

”vara starka och 

uthålliga”. De hade även 

en tro på att läkare och 

Gud skulle hjälpa dem att 

övervinna smärtan genom 

en framgångsrik kirurgi. 

 

 


