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SAMMANFATTNING                                                                                                        

Bakgrund 

Den ortopediska skadan kan för patienten vara en mycket smärtsam process och orsaka 

långvarigt lidande. Detta ställer höga krav på sjuksköterskans kompetens som utifrån 

patientens individuella behov måste tillämpa en god personcentrerad omvårdnad. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka patientens upplevelse av 

omvårdnadsåtgärder vid ortopediska skador, samt få en ökad förståelse för betydelsen av 

personcentrerad omvårdnad vid dessa åtgärder. 

Metod 

Då författarna valde att använda redan publicerad forskning användes litteraturstudie som 

metod. Artiklarna söktes fram i databaserna Cinahl och Pubmed med sökorden orthopaedic, 

patient, experience, interview. Efter noggrann granskning och värdering av artiklarna 

inkluderades totalt elva artiklar. 

Resultat 

I resultatet redovisas fyra kategorier; information, stöd från vårdpersonal, främja delaktighet 

och smärtlindring, som för patienten fick en stor betydelse för upplevelsen av 

omvårdnadsåtgärder vid ortopediska skador.  

Slutsats  

Denna studies resultat visar att det utifrån patienternas upplevelser finns ett behov av 

förbättring. Följaktligen kan vårdpersonalen förbättra sitt utförande av ortopediska 

omvårdnadsåtgärder, och därmed tillämpa en personcentrerad omvårdnad. 

 

 

Nyckelord: orthopedic, patient, experience, nursing. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Background 

The orthopaedic injury can be a painful experience and cause long-time suffering. This put up 

for high requirements for the nurse who needs to apply a person-centered care.  

The aim 

The aim of the study was to investigate the patient´s experience of provided care when having 

an orthopedic injury. The second purpose was to obtain knowledge about the meaning of 

person-centered care.  

Method 

A Literature review was used as method though the writers wanted to use already published 

material. The search of the articles was made in the databases Cinahl and PubMed with the 

words orthopedic, patient, experience interview. After examining the articles a total of 11 

articles were included.  

Result 

The results revealed four categories; information, support from the medical staff, participation 

and alleviation of pain. These categories had a big impact of the patient´s experience of the 

provided care they were given.  

Conclusion 

In this study the result showed that the patients’ experiences found a need of improvement in 

the work of the nursing-staff. Therefore the nursing-staff can improve their orthopedic care 

and apply a person-centered care.  

 

Keywords: orthopedic, patient, experience, nursing.  
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BAKGRUND  

Begreppet ortopediska skador betyder enligt Järhult & Offenbartl (2013) att skelett, leder, 

muskler, senor eller perifera nerver har drabbats av någon typ av skada. De kroppsdelar som 

vanligen skadas är höft och lårben, vilket för patienten ofta upplevs som en mycket smärtsam 

process som kan orsaka långvarigt lidande. 

 

Enligt Arman & Rehnsfeldt (2003) beskrivs lidande vara en upplevelse som berör hela 

personen, och kan därför inte delas upp i ett fysiskt, psykiskt, eller psykosocialt tillstånd. 

Vidare beskriver Arman, Rehnsfeldt, Lindholm & Hamrin (2002) att upplevelsen av lidande 

är patientens emotionella svar på en situation som bedöms vara hotfull eller oönskad. Det 

finns många olika orsaker till varför patienter upplever smärta och lidande, men några vanliga 

är dock postoperativa komplikationer samt vårdrelaterade infektioner.  

 

Patienter med ortopediska skador har ofta en begränsad rörelseförmåga och därmed en ökad 

risk att drabbas av trycksår. Därför är det viktigt att som sjuksköterska ha kunskap om vilka 

omvårdnadsåtgärder som ska tillämpas för att i god tid förebygga risken för komplikationer. 

Enligt Almås & Dagrun Engum (2002) är en viktig omvårdnadsåtgärd att tillgodose patienten 

en god nutrition för att främja sårläkning. För att patienten ska kunna mobiliseras i ett tidigt 

skede är det viktigt att patienten är väl smärtlindrad. Denna omvårdnadsåtgärd utförs av 

sjuksköterskan som bland annat kan använda sig av sin kliniska blick och skattningsskala, 

samt andra metoder för att göra en individuell smärtbedömning av varje patient. Målet med 

denna bedömning är att lindra patientens lidande och därmed öka välbefinnandet. 

 

Som en följd av en icke adekvat smärtlindring ökar risken för immobilisering som kan orsaka 

postoperativa komplikationer såsom ventrombos, förstoppning, urinvägsinfektion och 

lunginflammation (Almås & Dagrun Engum, 2002). Det är inte enbart patienten som påverkas 

negativt av komplikationer, även vårdpersonalen drabbas då en förlängd vårdtid kräver fler 

vårdresurser. Följden blir en ökad kostnad för samhället då behovet av skatteintäkter som 

finansierar den svenska hälso- och sjukvården ökar. Enligt Sveriges kommuner och landsting 

(2013) var kostnaden 6.5 miljarder kronor för vårdrelaterade infektioner år 2013. Av dessa 

750 000 extra vårddagar hade 30 % av infektionerna kunnat förebyggas, vilket är en av 

sjuksköterskans viktigaste uppgift som omvårdnadsansvarig att förhindra. 
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Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor har sjuksköterskan ansvar att tillämpa riktlinjer 

som berör omvårdnad, för att tillgodose patientsäkerheten och minska risken för 

komplikationer (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Detta betonas även i 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska, som lyfter fram att 

omvårdnadsåtgärder ska utföras genom att visa omsorg och respekt för patientens värdighet, 

integritet och autonomi (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

 

Vidare betonas det i kompetensbeskrivningen att sjuksköterskan ska arbeta efter att bevara det 

friska hos patienten. Detta genom att tillgodose behovet av basal och specifik omvårdnad 

inom såväl psykisk och fysisk hälsa. Likaså bör sjuksköterskan uppmärksamma patientens 

upplevelse och använda relevanta omvårdnadsåtgärder för att lindra lidande. Genom att 

uppmärksamma patientens specifika behov av omvårdnadsåtgärder och bevara patientens 

autonomi kan en personcentrerad omvårdnad tillämpas (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

 

Begreppet personcentrerad omvårdnad belyser att patientens upplevelse av sin skada ska 

respekteras och varje individs tolkning är unik. Sjuksköterskan ska i den mån det går erbjuda 

patienten en ökad delaktighet i sin egenvård för att främja integritet och autonomi. Det är 

därför av stor betydelse att vara lyhörd och arbeta efter patientens önskemål och synpunkter 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

 

För att patienten ska förstå orsaken till utförandet av olika omvårdnadsåtgärder bör patienten 

bli delgiven information som denne förstår. Följaktligen är det också viktigt att sjuksköterskan 

uppmärksammar de patienter som har ett ökat informationsbehov (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). 

 

Att se patienten som en unik individ var något som sjuksköterskorna i artikeln av Suhonen et 

al., (2011) ansåg att de gjorde i sitt utförande av omvårdnadsåtgärder. I artikeln studerades 

sjuksköterskor från Cypern, Finland, Grekland, Portugal och Sverige. Syftet med artikeln var 

att undersöka sjuksköterskors olika uppfattningar av personcentrerad omvårdnad vid 

ortopedisk vård. I resultatet fann författarna att sjuksköterskorna utförde sina 

omvårdnadsåtgärder olika, trots att de alla var överens om vad begreppet personcentrerad 

omvårdnad innebar.  
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Skillnaden var att alla länder inte gav patienten möjlighet att ta egna beslut eller att involvera 

anhöriga i omvårdnaden. Dock beskrev sjuksköterskorna att begreppet personcentrerad 

omvårdnad betydde att patienten var delaktig i sin omvårdnad, samt att hänsyn togs till 

patientens bakgrund och sjukdomssituation. 

 

Som vårdpersonal är det därför viktigt att applicera en personcentrerad omvårdnad i sitt 

utförande av omvårdnadsåtgärder för att ge patienten möjlighet till ett gott välbefinnande 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Begreppet välbefinnande förklaras av 

Nationalencyklopedin (2016) som en känsla av att må bra, vilket innebär att en patient kan 

uppleva välbefinnande trots skador och sjukdomar. 

 

Enligt Cubí-Mollá, Vries & Devlin (2014) beskrivs välbefinnande som en subjektiv känsla 

som har en stor påverkan på livskvalitén, beroende på vilken skada patienten ådragit sig. I 

resultatet förklarades välbefinnande som en unik individuell känsla, där en av patienterna 

förklarade att en middag med sällskap av anhöriga var att uppnå ett gott välbefinnande. För en 

annan patient kunde en smärtfri dag med fri mobilisering vara en positiv upplevelse som 

förbättrade välbefinnandet. Detta bekräftas också av artikeln Kahneman & Krueger (2006) 

som lyfte fram att sociala interaktioner och ett gott bemötande av vårdpersonal gav en positiv 

inverkan på välbefinnandet. 

 

Teoretisk referensram 

Att uppmärksamma och prioritera patientens upplevelse är något som tidigare har studerats av 

teoretikern Joyce Travelbee som beskriver hur den enskilda människan är en unik och 

oersättlig varelse, vars upplevelser alltid kommer vara personliga (Kirkevold, 2000). 

 

Likaså är lidande en individuell upplevelse som enligt Travelbee hanteras utifrån patientens 

olika subjektiva och objektiva komponenter. Den subjektiva upplevelsen kan betraktas som 

den upplevelse som patienten känner över sin ohälsa oavsett fastställd diagnos eller inte. 

Sjukdomsdiagnosen beskrivs som den objektiva komponenten men trots en fastställd diagnos 

kan patienten uppleva hälsa. Något som förklaras av Travelbee är att varje individ är så frisk 

som denne känner sig oavsett diagnos och sjukdom. Följden för sjuksköterskan är att se varje 

patient som en unik person där en individuell bedömning av varje patient skall göras.  
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Detta för att främja hälsa och förebygga sjukdom vilket är huvudsyftet i Travelbees 

omvårdnadsteori (Kirkevold, 2000). 

 

I sin omvårdnadsteori förklarar Travelbee omvårdnaden som en mellanmänsklig process där 

relationen mellan sjuksköterska och patient bör utvecklas genom olika faser, för att kunna 

uppnå omvårdnadsmålet. I den första fasen möter sjuksköterskan patienten för första gången, 

vilket är en viktig grund för kommande möten. Därför är det av stor vikt att både 

sjuksköterska och patient respekterar varandra som unika individer. I den andra fasen har 

deras identiteter vuxit fram och de ser varandra som individer och inte som sjuksköterska och 

patient. Ovanstående faser leder fram till en tredje fas där sjuksköterskan har utvecklat en 

empatisk förmåga inför patienten, och har därmed förståelse för patientens individuella och 

unika upplevelser. I denna fas har sjuksköterskan även en sympatisk förmåga gentemot 

patienten, och kan därmed dela med sig av sin medkänsla (Kirkevold, 2000). 

 

När sjuksköterskan erhållit både den empatiska och sympatiska förmågan och patienten 

samtidigt känner sig som en unik och individuell person, har en god kommunikation 

etablerats. Något som enligt Travelbee har en betydelsefull och central roll i samtalet. Det är i 

samtalet som sjuksköterska och patient kan förmedla sina känslor och upplevelser. 

Genom att som sjuksköterska använda sig av sin egen personlighet på ett medvetet sätt kan 

lidande lindras och glädje spridas (Kirkevold, 2000). 

 

Författarna till denna litteraturstudie valde Travelbees omvårdnadsteori då den 

uppmärksammar att alla patienters upplevelser är personliga. Den speglar att varje person är 

unik och har individuella behov.  

 

Problemformulering 

Det är av stor betydelse att sjuksköterskan agerar utifrån sin omvårdnadskompetens vid 

ortopediska skador som orsakar stort lidande för patienten. Majoriteten av tidigare studier har 

endast beskrivit vårdpersonalens upplevelse och åsikter om utförandet av 

omvårdnadsåtgärder. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) innebär personcentrerad 

omvårdnad att både patientens och sjuksköterskans unika perspektiv är lika viktiga. Därför är 

det av intresse att studera patientens upplevelse och få en ökad förståelse för att kunna 

förbättra den personcentrerade omvårdnaden. 
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Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka patientens upplevelse av 

omvårdnadsåtgärder vid ortopediska skador, samt få en ökad förståelse för betydelsen av 

personcentrerad omvårdnad vid dessa åtgärder.    

 

Frågeställningar 

Vilka specifika omvårdnadsåtgärder upplevde patienten hade en positiv inverkan på 

välbefinnandet? 

Vilka specifika omvårdnadsåtgärder upplevde patienten var negativt för välbefinnandet? 

Vad ansåg patienterna kunde förbättras i vårdpersonalens utförande av omvårdnadsåtgärder? 

 

METOD 

Design 

Författarna till denna studie valde att använda redan publicerad forskning för att få tillgång till 

många patienters upplevelse, därför valdes litteraturstudie som metod (Forsberg & 

Wengström, 2013). 

 

Sökstrategi 

I denna studie inkluderades artiklar som undersökt patienter som drabbats av ortopediska 

skador och därmed upplevt ortopediska omvårdnadsåtgärder. Ett annat inklusionskriterium 

var att patienterna frivilligt gav samtycke till att dela med sig av sina upplevelser till 

vetenskaplig forskning. Ytterligare inklusionskriterier var att artiklarna hade en kvalitativ 

ansats som tydligt kunde ge svar på syftet för denna litteraturstudie, samt var granskade av en 

etisk kommitté. Författarna valde att inte begränsa artikelsökningen till en bestämd tidsgräns 

då det fanns ett begränsat antal artiklar inom området.  

 

I artikelsökningen exkluderades artiklar med deltagare under 18 år, samt artiklar skrivna på ett 

annat språk än engelska och svenska. Likaså exkluderades artiklar som inte kunde läsas i full 

text via universitetets databaser Cinahl och PubMed. Även artiklar som bedömdes vara av låg 

kvalitet exkluderades.   
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En preliminär sökning gjordes för att undersöka om det fanns ett tillräckligt stort underlag av 

artiklar inom det planerade forskningsområdet för att utföra en litteraturstudie. Ett flertal för 

studien relevanta artiklar hittades i databaserna Cinahl och PubMed. Därefter utfördes den 

sekundära sökningen som gav ett mer preciserat urval.   

 

Följaktligen användes databasen Cinahl i den primära sökningen som gjordes tisdagen den 26 

januari med sökorden orthopedic, patient, experience och resulterade i 969 artiklar. Samma 

sökord användes i databasen PubMed med 5883 artiklar som resultat. I den sekundära 

sökningen med sökorden orthopaedic, patient, experience och nursing blev utfallet i Cinahl 

153 sökträffar respektive 182 artiklar i PubMev. Vid genomgång av artiklarnas titlar var 

majoriteten av artiklarna av kvantitativ metod, och därför valde författarna att inte läsa dessa 

abstracts.  

 

För en mer specifik sökning som kunde besvara studiens syfte och frågeställningar lades 

istället ordet interview till, och ordet nursing togs bort. Följaktligen användes sökorden 

orthopaedic, patient, experience, interview i den slutgiltiga sökningen, med 102 sökträffar 

som resultat i databasen Cinahl. Därefter utfördes en sökning i databasen Pubmed med samma 

sökord vilket gav 65 artiklar som resultat. 

 

I urvalet av artiklar lästes alla titlar igenom både från Cinahl och PubMed, och därefter 

gjordes ett urval med 24 artiklar från Cinahl respektive 10 artiklar från PubMed. Därefter 

lästes artiklarnas abstract igenom för att få en överblick över artiklarnas innehåll. Av dessa 

var det 16 artiklar från Cinahl respektive 7 artiklar från PubMed som valdes ut och lästes i 

fulltext för att sedan kvalitetsgranskas. Slutligen valdes 10 artiklar ut från Cinahl respektive 3 

artiklar från PubMed (se tabell 1).  
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Tabell 1. Litteratursökning 

Databas Datum  Sökord Utfall Utvalda lästa titlar Utvalda lästa abstract Utvalda 

Cinahl 26/1 # 1. orthopaedic patient 14 789 0 0 0 

 26/1 # 2. Nr. 1 + experience 969 0 0 0 

 26/1 # 3. Nr. 2 + nursing 153 153 0 0 

 26/1 # 4. Nr. 2 + interview 102 102 24 10 

PubMed 26/1 # 1. orthopaedic patient 109 675 0 0 0 

 26/1 # 2. Nr. 1 + experience 5 867 0 0 0 

 26/1 # 3. Nr. 2 + nursing 182 182 0 0 

 26/1 # 4. Nr. 2 + interview 65 65 10 3 

 

Bearbetning och analys  

Artiklarnas titlar lästes igenom och därefter lästes abstracts av de titlar som var av intresse för 

studien. De abstracts som författarna bedömde kunde besvara studiens syfte och 

frågeställningar inkluderades.  

Totalt lästes 24 stycken abstracts från Cinahl respektive 10 stycken från PubMed. Därefter 

kvalitetsgranskades dessa artiklar utifrån en checklista för kvalitetsgranskning av Forsberg & 

Wengström (2011). Artiklarna granskades utifrån huvuddelarna syfte, metod, resultat, 

diskussion och slutsats (se bilaga 2). Om dessa huvuddelar inte tydligt beskrevs i artikeln blev 

den exkluderad. Av de 24 artiklarna från Cinahl återstod nu 10 stycken, och från PubMeds 10 

artiklar inkluderades 3 stycken.   

Därefter kvalitetsgranskades artiklarna en gång till enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani 

(2006) för att lättare bedöma artiklarnas kvalité utifrån låg, medel och hög nivå. I 

frågeformuläret enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) ingår frågor som berör 

problemformulering, etiska överväganden, metod och resultat. Varje fråga besvarades med Ja, 
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Nej eller Vet ej, där ja-svar gav 1 poäng, nej-svar gav 0 poäng. Om frågan besvarades med ett 

Vet ej svar räknades inte den frågan med i poängsättningen (se bilaga 3).  

I Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) bedöms kvalitén utifrån poängsättning med maxpoäng 

14. En artikel med hög kvalité skulle ha 10-14 poäng. Artiklar med en medel kvalité hade 9-

10 poäng, och en artikel med låg kvalité hade 0-8 poäng. 

Efter kvalitetsbedömningen exkluderades två av de 13 artiklarna då de hade låga poäng och 

därför en låg kvalité (Lucas, 1998); (Tutton, Seers & Langstaff, 2012). Totalt inkluderades 11 

artiklar i studien, varav 9 artiklar från Cinahl och 2 artiklar från PubMed. 

Därefter analyserades artiklarnas innehåll med hjälp av innehållsanalys enligt Graneheim & 

Lundman (2003). Författarna läste artiklarnas resultat och utifrån studiens syfte försökte 

författarna hitta meningsbärande enheter som kunde besvara studiens frågeställningar. En 

meningsbärande enhet innebär att olika delar i en artikels resultat relaterar till varandra och 

dess innehåll. Dessa meningsbärande enheter bröts därefter ned till kondenserad enhet och 

koder, för att därefter bilda underkategorier och de fyra kategorierna (se tabell 2).  

 

Etiska överväganden 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) ska vetenskaplig forskning som publiceras vara 

godkänd av en etisk kommitté med hänsyn till de mänskliga rättigheterna. Likaså ingår det i 

sjuksköterskans profession att ta ställning mot oetiska metoder och tillvägagångsätt, vilket 

tydligt beskrivs i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Vidare beskrivs det att sjuksköterskan ska medverka till en sjukvård som främjar ett etiskt 

förhållningssätt genom att ha en öppen dialog med patienter och medarbetare. Det är också 

sjuksköterskans ansvar att vid ny forskning i omvårdnadsarbetet arbeta med hänsyn till 

patientsäkerhet där patientens autonomi prioriteras (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Författarna till denna litteraturstudie inkluderade endast artiklar där det tydligt framgick att 

patienterna frivilligt gett sitt samtycke till deltagande. Ett annat krav var att artiklarna skulle 

vara godkända av en etisk kommitté (Helsingforsdeklarationen, 2013). 
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RESULTAT 

De inkluderade artiklarna sammanställdes i en översiktstabell där författare, land, årtal, syfte, 

metod, urval, och resultat tydligt presenterades (se bilaga 1). I resultatet inkluderades totalt 

elva artiklar som med hjälp av en kvalitativ metod belyste patienternas upplevelse av 

omvårdnad vid ortopediska skador. Den demografiska bakgrunden till artiklarna sträckte sig 

från Nordamerika, Europa, Indonesien och vidare till Oceanien. I resultaten fann författarna 

olika samband som bildade flera underkategorier som därefter sammanfattades och bildade 

fyra huvudkategorier (se tabell 2). 

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier  

Kategorier Underkategorier 

Information Tydlig information från vårdpersonal 

Stöd från vårdpersonal Betydelsen av vårdpersonalens engagemang 

Främja delaktighet Ge utrymme till självbestämmande 

Ge utrymme till delaktighet 

Smärtlindring Smärtskattning 

Adekvat smärtlindring 

Icke-farmakologisk smärtlindring 

 

Information 

Tydlig information från vårdpersonal 

Patienterna lyfte fram att otydlig information ofta förekom, något som orsakade problem då 

patienterna inte förstod informationen de blivit delgivna.  

Enligt patienterna ökade välbefinnandet om vårdpersonalen istället för medicinska begrepp 

använde ord som patienten förstod (Brien & Presnell, 2010). Patienterna belyste även vikten 

av att få veta vem de kunde ställa frågor till, och en ökad tillförlitlighet gavs till den person 

som hade stor erfarenhet av ortopedisk omvårdnad (Åkesdotter Gustafsson, Heikkila, Ekman 

& Ponzer, 2010). 
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Något som bekräftades av Garrino et al., (2011) som betonade att patienterna fick en positiv 

upplevelse av att diskutera frågor med erfaren vårdpersonal, som tydligt förklarade och 

återkopplade under hela samtalet. Därmed fick samtalet ett positivt inflytande på patientens 

välbefinnande. De lyfte även fram att det var viktigt att personalen var sanningsenliga, trots 

att informationen hade en negativ påverkan på patienten hälsa. 

 

“Nobody has ever told me, not even now, but I understood it by myself. Because 

they never say whether you are going to walk or not […]. Then when I arrived at 

the FRC, everyone said that with a complete injury you have no chance of 

standing up, while if it is incomplete there could be some chance. Then, when I 

went to the OTC for a follow-up examination I heard them say it was a complete 

injury. So I said, ‘Ok, fair enough” (Garrino et al., 2011). 

 

De patienter som fick uppleva en för tidig utskrivning, utan varken information eller 

hjälpmedel upplevde en negativ påverkan på välbefinnandet. Som följd av detta förstod 

patienterna inte de restriktioner som gavs och hade därför svårt att anpassa sig till sin nya 

situation. Denna omvårdnadsåtgärd ansåg patienterna kunde förbättras, och poängterade att ett 

informationssamtal med tid för frågor skulle kunna underlätta rehabiliteringsprocessen. 

Författarna fann att informationen därför borde anpassas till mottagaren och ges både i 

skriftlig och muntlig form innan patienterna skrevs ut (Reay, Horner & Duggan, 2015). Detta 

bekräftas också av Åkesdotter Gustafsson et al., (2010) som fann att målet med ett 

informationssamtal var att skapa trygghet och lugn hos patienten. 

 

Stöd från vårdpersonal 

Betydelsen av vårdpersonalens engagemang 

När ensamheten var stor upplevde patienter det som positivt om vårdpersonal visade 

engagemang och tog sig tid att småprata om livet utanför sjukhusmiljön (Garrino et al., 2011). 

Även om ensamheten och tiden var lång var det en sådan omvårdnadsåtgärd som fick en stor 

betydelse för välbefinnandet (Tan, Lim & Chiu, 2008). 
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Likaså var det för patienterna en negativ upplevelse att inte bli respekterad som en unik 

individ. En känsla av objektivitet kunde då uppfattas från vårdpersonalen när de inte gav 

omvårdnadsåtgärderna utifrån ett individuellt perspektiv (Garrino et al., 2011). 

 

“In the morning, the nurse would wake me. Especially at the beginning, I needed 

help with my daily activities. The nurse had maybe started from the last room, 

and by 10 a.m. I still had to go to the gym, and I had wasted my time doing 

nothing” (Garrino et al., 2011). 

 

För de patienter som kände en stor ensamhet blev hoppet ett viktigt redskap för att få en 

positiv syn på framtiden trots den ortopediska skadan (Perry, Hudson & Ardis, 2011). När 

familj och anhöriga inte var närvarande fanns en ökad risk för att patienterna kände en 

svårighet att säga ifrån vid intima omvårdnadsåtgärder, och valde att förbli tysta. Dessa 

negativa upplevelser av omvårdnadsåtgärder var en betydande anledning till att patienter 

kände stor ensamhet, och detta påverkade därmed välbefinnandet negativt (Åkesdotter 

Gustafsson et al., 2010).  

 

Därför var det viktigt att vårdpersonal gav sitt stöd och engagemang till varje enskild patient. 

Detta för att hjälpa patienten i sin rehabilitering för ett snabbare tillfrisknande och tidigare 

hemgång (Perry, Hudson & Ardis, 2011; Åkesdotter Gustafsson et al., 2010). 

 

“If I didn’t have anybody, what would I have done?” (Perry, Hudson & Ardis., 

2011). 

 

Delaktighet    

Ge utrymme till självbestämmande 

För patienterna var det en positiv upplevelse att vårdpersonalen gav möjlighet till 

självbestämmande, då behovet av vårdpersonalens hjälp ofta bidrog till en beroendeställning 

som påverkade välbefinnandet negativt (Åkesdotter et al., 2010).  

Följaktligen belyste patienterna det postoperativa förloppet som mycket frustrerande då de var 

helt beroende av omvårdnad från vårdpersonal. Något som en av patienterna förklarade med 

orden nedan:  
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”Att bli lämnad i vårdpersonalens händer” (Åkesdotter Gustafsson et al., 2010). 

 

Sammanfattningsvis kunde patienternas upplevelse av omvårdnadsåtgärder och behovet av 

vårdpersonalens hjälp bidra till både tacksamhet och frustration (Joelsson, Olsson & 

Jakobsson, 2010). 

 

“Not being able to get out, frustrated by not being able to drive, having to rely 

on others who lead busy lives. I’m very independent and don’t like relying on 

others (Reay, Horner & Duggan, 2015).” 

 

Ge utrymme till delaktighet 

Frustrationen över rörelserestriktioner och smärta vid mobilisering var enligt patienterna en 

negativ upplevelse. Därmed önskade patienterna en ökad möjlighet till delaktighet i sin vård. 

Därmed ansåg patienterna att vårdpersonalen kunde förbättra appliceringen av 

personcentrerad omvårdnad i sitt dagliga arbete (Reay, Horner & Duggan, 2015). I artiklarna 

av Åkesdotter Gustafsson et al., (2010) och Westby & Backman, (2010) poängterade 

patienterna att det var positivt när vårdpersonalen såg varje patient som en unik individ och 

gavs möjlighet till delaktighet i sin omvårdnad. 

 

“It is difficult to call on the staff. But when they come it feels as if they’ve just 

got me to take care of. I get the time I need but I want to manage on my own.” 

(Joelsson, Olsson & Jakobsson, 2010). 

 

Smärtlindring 

Smärtskattning 

När patienterna skulle förklara den subjektiva känslan av smärta fick de hjälp av 

sjuksköterskan att beskriva smärtan utifrån lokalisation, karaktär, intensitet och varaktighet. 

Patienterna använde sig även av jämförelser för att tydligare förklara sin smärtupplevelse för 

vårdpersonalen (Bergh, Jakobsson, Sjöström & Steen, 2005a). 
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“Well, if you imagine having, eh, that you pinch the skin here with a clothes 

peg…you’d feel it then, wouldn’t you…this clothes peg has a really strong 

spring, it’s here and it hurts there…it’s something like that” (Bergh et al., 

2005a). 

 

Smärta beskrevs också som något mycket ansträngande för patienten, där en adekvat 

smärtlindring var betydelsefull för patientens välbefinnande. För att smärtlindringen skulle 

kunna individanpassas var det av stor vikt att smärtan skattades regelbundet med 

mätinstrument, och därefter utvärderades för en korrekt smärtbedömning (Bergh et al., 2005a; 

Bergh et al., 2005b). Detta blev en positiv upplevelse för patienterna då de gavs möjlighet att 

förklara sin smärta. Däremot om patienterna enbart blev administrerade smärtlindring utan 

möjlighet till smärtskattning upplevde de det som negativt för välbefinnandet (Bergh et al., 

2005a). 

 

Adekvat smärtlindring 

Majoriteten av patienterna upplevde att smärtan var som mest intensiv den första 

postoperativa dagen. Det förekom att patienter hade sådan intensiv smärta att de svimmade 

under pågående mobilisering. Vid ett sådant smärtutbrott var det viktigt för patienten att 

vårdpersonalen fanns nära till hands och snabbt gav adekvat smärtlindring. Detta var något 

som inte alltid fungerade och som patienterna lyfte fram som en viktig omvårdnadsåtgärd att 

förbättra (Joelsson, Olsson & Jakobsson, 2010).  

 

“The first time I got out of bed, the day after surgery, the pain was so bad that it was 

unbearable. Then it got better each time I walked on the leg” (Joelsson, Olsson & 

Jakobsson, 2010). 

 

Patienter som upplevde en icke -adekvat smärtlindring som blev utsatta för fler smärtutbrott 

var mer oroliga och rädda för att belasta fel. En felbelastning skulle kunna innebära ytterligare 

skador, förvärra smärtan och fördröja utskrivningsprocessen (Joelsson, Olsson & Jakobsson, 

2010; Hall-Lord, Wilde Larsson, Bååth & Johansson, 2004). 
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Icke-farmakologisk smärtlindring 

Det var inte bara farmakologisk smärtlindring som gavs till patienterna, även icke-

farmakologisk smärtlindring uppmuntrades för att främja patientens delaktighet. Majoriteten 

av patienterna utvecklade därför med hjälp av vårdpersonalen egna tekniker, detta för att 

lindra den negativa smärtupplevelsen och öka välbefinnandet. Exempel på dessa tekniker var 

olika sänglägespositioner och andningstekniker för att lindra smärtan samt höja armar eller 

ben till högläge (Joelsson, Olsson & Jakobsson (2010). 

 

Att hitta sitt eget sätt att lindra smärtan var enligt patienterna ett viktigt komplement för att 

minska behovet av smärtlindring. Denna egenvårdsåtgärd var enligt patienterna viktig att 

vårdpersonalen gav utrymme till och något som de vidare kunde förbättra i sitt utförande av 

personcentrerad omvårdnad (Joelsson, Olsson & Jakobsson (2010). 

  

DISKUSSION 

I resultatet fann författarna att patienternas upplevelser av ortopediska omvårdnadsåtgärder 

kunde delas in i fyra olika kategorier. Information var en av kategorierna som patienterna 

beskrev kunde få en negativ inverkan på välbefinnandet om det inte gavs på ett tydligt sätt. 

Följaktligen gav patienterna förslag på att information borde ges både i muntlig och skriftlig 

form. 

 

En annan kategori som också framkom var stöd från vårdpersonal, då vårdpersonalens 

engagemang var mycket betydelsefull, och fick en positiv inverkan på patientens 

välbefinnande. 

 

Den tredje kategorin som hittades var främja delaktighet där patienterna beskrev en frustration 

över att vara beroende av omvårdnad från vårdpersonal, vilket för patienten blev en negativ 

upplevelse. Därmed önskade patienterna en ökad delaktighet i sin vård, och att 

vårdpersonalen gav utrymme till detta. 

 

Den fjärde och sista kategorin var smärtlindring, där patienterna betonade att en adekvat 

smärtlindring hade en stor betydelse för rehabiliteringsprocessen.  
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Som förslag till förbättring betonade patienterna att vårdpersonalen borde använda icke-

farmakologisk smärtlindring för att öka välbefinnandet. 

 

Resultatdiskussion 

Information 

I resultatet bekräftade flertalet artiklar att patienterna ofta upplevde att den givna 

informationen från vårdpersonal var otydlig och bristfällig. En osäkerhet upplevdes av 

patienterna när de inte blev tillräckligt informerade, något som skapade en orolig och 

ångestfull känsla som påverkade välbefinnandet negativt (O´Brian & Presnell, 2010; Garrino 

et al., 2011). Denna negativa känsla hade kunnat undvikas om sjuksköterskan följt de 

riktlinjer som står skrivna i Svensk sjuksköterskeförening (2010). Dessa riktlinjer betonar att 

sjuksköterskan ska ge information på ett sådant sätt som för patienten är förståeligt, samt 

uppmärksamma patienter som har ett ökat informationsbehov. 

 

Detta bekräftas av Travelbee som betonar att en god kommunikation mellan patient och 

sjuksköterska är grunden för att kunna delge en tydlig information. När sjuksköterskan har 

förståelse för patientens individuella och subjektiva upplevelser blir det lättare att förstå 

patientens informationsbehov. För att uppnå detta är det av betydelse om patient och 

sjuksköterska uppnått en empatisk och sympatisk förståelse för varandra (Kirkevold, 2000).  

 

Enligt O`Brian & Presnell (2010) kunde tydlig information beskrivas när vårdpersonalen bytte 

ut medicinska begrepp till ord som patienten förstod, samt gav patienten möjlighet att 

återkoppla. Följaktligen är det också sjuksköterskans ansvar att enligt den etiska koden ge 

information på ett respektfullt sätt, och som för patienten är lätt förståeligt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). 

 

Stöd från vårdpersonal 

När patienterna upplevde ensamhet för att familj och anhöriga inte fanns närvarande blev 

engagemanget från vårdpersonal mycket betydelsefull. Något som påverkade patientens 

välbefinnande och rehabiliteringsprocessen positivt. Följden blev ett snabbare tillfrisknande 

och en minskad vårdtid (Perry, Hudson & Ardis, 2011; Åkesdotter et al., 2010). 
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Denna studies resultat visade att vårdpersonalens engagemang var för patienterna mycket 

betydelsefullt framförallt om det saknades stöd och delaktighet från anhöriga (Garrino et al., 

2011; Tan, Lin & Chiu, 2008). Även i studien av Antunes de Araújo et al., (2015) har 

liknande resultat setts då den sociala samvaron som vårdpersonalen bidrog med kunde minska 

risken för depression och ohälsa, samt öka patientens välbefinnande. Likaså var det för de här 

patienterna även lika viktigt att vårdpersonalen respekterade de som en unik och enskild 

individ (Antunes de Araújo et al., 2015).  

 

I Travelbees omvårdnadsteori förklaras det att sjuksköterskan bör ha en empatisk och 

sympatisk förmåga som uppmuntrar patienten att förklara sina känslor. En del patienter kan 

ha svårare att delge vad de själva känner och då blir sjuksköterskans ledande roll i samtalet 

ännu viktigare (Kirkevold, 2000). 

 

Främja delaktighet  

För patienterna var det en positiv upplevelse att vårdpersonalen gav patienten möjlighet till 

delaktighet. Men ibland orsakade denna beroendeställning frustration för patienterna.  I en 

sådan situation där patienten är beroende av vårdpersonalen betonar Kingsbury (2008) att 

patienten trots sitt omvårdnadsbehov ändå ska ges möjlighet till delaktighet och 

självbestämmande. Detta för att öka patientens välbefinnande. När patienten blir beroende av 

vårdpersonalens hjälp vid utförande av omvårdnadsåtgärder är det viktigt att sjuksköterskan 

ser patienten som en unik individ. Det betonar även Travelbee som förklarar att varje individ 

har sina egna upplevelser, något som är viktigt att som sjuksköterska observera och ha i 

åtanke vid utförandet av varje omvårdnadsåtgärd (Kirkevold, 2000). 

 

I denna studies resultat betonade patienterna att de kände tacksamhet av att få hjälp med de 

omvårdnadsåtgärder som de inte klarade av på egen hand (Åkesdotter et al., 2010). Däremot 

såg en studie av Köberich, Lohrmann, Mittag  & Dassen (2014)  att en beroendeställning 

kunde utvecklas när patienten var i behov av omvårdnadsåtgärder. Något som kunde vara 

påfrestande för patienten och resultera i att rehabiliteringsprocessen förlängdes.  

 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) ska sjuksköterskan främja patientens delaktighet 

och självbestämmande. Något som patienterna i artikeln av Åkesdotter et al., (2010) ansåg 

kunde öka välbefinnandet. Om patienten inte ges möjlighet till delaktighet i sin omvårdnad 
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och sjuksköterskan inte använder sig av en personcentrerad omvårdnad kan detta leda till 

längre vårtid för patienten. Något som kan orsaka onödiga kostnader för hälso-och 

sjukvården, samt för det svenska samhället (Docteur & Coulter, 2012). 

 

Smärtlindring 

För patienterna var det betydelsefullt att vårdpersonalen gjorde en individuell 

smärtbedömning med smärtskalor för att erhålla en adekvat smärtlindring. Patienterna 

betonade också vikten av att få möjlighet att förklara sin smärta för en lyhörd sjuksköterska 

som lyssnade (Bergh et al., 2005a). 

 

Travelbee förklarar att lidande är en individuell upplevelse som hanteras utifrån patientens 

subjektiva och objektiva förmåga (Kirkevold, 2000).  Betydelsen av sjuksköterskans 

tillämpning av skattningsskala för att smärtbedöma och ge adekvat smärtlindring blir därför 

ett viktigt verktyg för att minska patientens lidande (Bergh et al., 2005a; Bergh et al., 2005b).  

Enligt Bergh et al., (2005a) betonade en del patienter att det var lättare att beskriva sin smärta 

om de kunde jämföra smärtan med något annat. Något som lyftes fram i artikeln av 

Hellerstedt-Börjesson, Nordin, Fjällskog, Holmström & Arving (2016) som förklarar att 

reflektion och tolkning av smärtan i form av metaforer hjälpte patienten att hantera sin 

smärtupplevelse. 

 

Ytterligare en viktig omvårdnadsåtgärd som för patienterna var betydelsefull var att 

vårdpersonalen fanns nära till hands vid smärtutbrott, då det gav trygghet åt patienten att 

smärtlindringen kom snabbt (Joelsson, Olsson & Jakobsson, 2010). Något som bekräftas av 

Almås & Dagrun Engum (2002) som betonar att målet med en smärtbedömning är att lindra 

patientens lidande. Detta genom att tillgodose patienten en adekvat smärtlindring som 

påverkar välbefinnandet positivt. Det var inte enbart vårdpersonalen som kunde ge en adekvat 

smärtlindring, i artikeln av Joelsson, Olsson & Jakobsson (2010) som inkluderats i denna 

studies resultat lyfter de fram att patienterna uppfann egna icke-farmakologiska tekniker för 

att lindra den negativa smärtupplevelsen. 

 

När vårdpersonalen gav patienten möjlighet till denna omvårdnadsåtgärd upplevde patienten 

en positiv upplevelse av att få en ökad delaktighet i sin smärtlindring. Dessa icke-
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farmakologiska åtgärder var till fördel för patienten som då hade lättare att erhålla en adekvat 

smärtlindring i hemmet (Perry, Hudson & Ardis, 2011). 

 

Författarna till denna litteraturstudie fann att några av resultatets fyra kategorier finns nämnda 

i patientlagen (2015). Där står det beskrivet att information ska ges med hänsyn till den 

individuella patienten. Likaså beskriver patientlagen att hälso-och sjukvården ska i den mån 

det går utforma vården i samråd med patienten, där respekt ges med hänsyn till delaktighet 

och självbestämmande.  

 

Klinisk relevans 

Utifrån resultatet av denna litteraturstudie fann författarna att en god kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient kan öka patientsäkerheten, om båda tydligt uttrycker sina tankar och 

känslor för varandra. För individen innebär detta en ökad delaktighet, minskat lidande och 

ökad trygghet som kan möjliggöra en tidigare hemgång. Följden av detta blir en minskad 

kostnad för samhället då vårdtiden blir kortare och behovet av vårdresurser minskar. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att undersöka patientens upplevelse av 

omvårdnadsåtgärder vid ortopediska skador, samt att få en ökad förståelse för betydelsen av 

personcentrerad omvårdnad vid dessa åtgärder. Därför inkluderades artiklar som belyste hur 

ortopediska patienter upplevde omvårdnadsåtgärder i samband med deras skador. Endast 

kvalitativa artiklar inkluderades då det gav en djupare förståelse för den enskilda patientens 

individuella upplevelse. 

 

Artiklar med deltagare under 18 år exkluderades då det skulle innebära en svårighet att dra 

slutsatser från ett barns perspektiv då det ofta skiljer sig från de vuxnas. Författarna till denna 

studie valde därför att fokusera på patienter över 18 år för att de lättare kunde beskriva sina 

upplevelser. 

 

Valet av två olika granskningsmallar gjordes då författarna fann att mallen av Forsberg och 

Wengström (2008)  var lättare att sortera ut artiklarna med. Följaktligen hade Willman, Stoltz 

& Bahtsevani (2006)  en tydlig poängsättning som gjorde det enklare att bedöma nivån på 

artiklarnas kvalité. Nackdelen med valet av två granskningsmallar kan vara att artiklar som 
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exkluderats i denna studies resultat hade inkluderats om enbart en granskningsmall använts, 

vilket skulle kunna påverka studiens resultat.   

 

Vidare exkluderades de artiklar som efter kvalitetsbedömning fick en låg kvalitet då de inte 

kunde bidra med tillförlitlig vetenskap. Något som författarna ansåg var viktigt för att kunna 

skriva en trovärdig litteraturstudie, och därför bedömdes granskningsmallen av Forsberg och 

Wengström (2008) samt bedömningsmallen av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) vara 

trovärdiga då de använts i tidigare publicerad forskning. 

 

I litteraturstudien inkluderades endast artiklar där det tydligt framgick att patienterna frivilligt 

givit sitt samtycke till deltagande. Ett annat krav var att artiklarna skulle vara godkända av en 

etisk kommitté, eftersom författarna valde att följa Helsingforsdeklarationens (2013) etiska 

riktlinjer om de mänskliga rättigheterna.    

 

En styrka i denna litteraturstudie var att mer än hälften av artiklarna var av hög kvalitet vilket 

styrker resultatets trovärdighet. Däremot var antalet artiklar endast 11 stycken varav två 

artiklar hade en gemensam författare, vilket för studien innebar en svaghet. Ytterligare en 

svaghet i studiens resultat är att sökningen av artiklar endast gjordes i två databaser, samt att 

10 av artiklarna fanns i samma databas. 

 

Dock fann författarna tydliga samband mellan artiklarnas resultat något som värderas högt då 

artiklarna kom från flera olika världsdelar. Det innebär att patienter från olika kulturer med 

olika värderingar betonade samma delar i omvårdnaden som var positivt respektive negativt 

för välbefinnandet. 
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SLUTSATS 

Genom sina upplevelser av att få information delgiven av sjuksköterskan kunde patienterna 

förklara betydelsen av att få informationen både skriftligt och muntligt. Likaså belyste 

patienterna behovet av delaktighet och självbestämmande i sin omvårdnad, vilket de ansåg att 

sjuksköterskan kunde förbättra i sitt arbete genom att ge mer utrymme till icke-

farmakologiska smärtlindringsmetoder. Vidare belyste patienterna betydelsen av att få stöd 

från engagerade sjuksköterskor då alla inte har anhöriga som kan närvara. Patienterna 

betonade även betydelsen av en adekvat smärtlindring och att få förklara sin smärta med egna 

ord. När patienterna fick uppleva en personcentrerad omvårdnad påverkades deras 

välbefinnande positivt. 

 

Denna studies resultat visar att det utifrån patienternas upplevelser finns ett behov av 

förbättring. Följaktligen kan vårdpersonalen förbättra sitt utförande av ortopediska 

omvårdnadsåtgärder, och därmed tillämpa en personcentrerad omvårdnad. 
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Bilaga 1.  

Författare, 

År, Land 

Titel Syfte Metod Deltagare,

(Bortfall) 

Resultat  Kvalitet 

Bergh et al., 

2005 

Sverige 

Descriptions of 

pain in elderly 

patients following 

orthopaedic 

surgery. 

 

Syftet var att 

undersöka vilka ord 

äldre patienter som 

genomgått höftkirurgi 

använde för att 

beskriva deras smärta. 

Samt att jämföra dessa 

ord med de som 

användes vid ett 

bedömningsformulär 

om smärta. 

Innehållsanalys. n: 76 

(0) 

Orden som var mest förekommande var 

”värkande” och ”besvärlig”. Några av patienterna 

lyfter fram känslor som rädsla, ångest och 

begränsad. I jämförelsen mellan intervjuerna och 

bedömningsformuläret var de mycket som var 

lika, många ord och beskrivningar av smärta. Det 

är därför viktigt att använda formulär och 

skattningsskalor regelbundet vid smärtskattning 

och utvärdering för att kunna anpassa 

smärtlindringen till individen.  

Medel 

Berg et al., 

2005 

Sverige 

Ways of talking 

about experiences 

of pain among 

older patients 

following 

orthopaedic 

surgery 

Undersöka äldre 

patienters upplevelser 

av smärta efter 

höftoperation.  

Fenomenologisk 

hermeneutik.   

n:76 

 (16) 

Genom att upptäcka hur äldre patienter pratar om 

sin smärta, kunde vårdpersonalen få en bättre 

förståelse för patientens smärta. Följden av detta 

blir en bättre individanpassad omvårdnad.   

Hög 



2 
 

 

Garrino et 

al.,  

2011 

Italien  

Towards 

personalized care 

for persons with 

spinal cord injury: 

a study 

on patients' 

perceptions. 

 

Hur kan analyser av 

patienters upplevelse 

av omvårdnad och 

rehabilitering bidra till 

utveckling av en 

personcentrerad 

omvårdnadsplan?  

 

Innehållsanalys. n: 24  

(3)  

Flera kategorier hittades:  

1. Förväntningar av rehabilitering 

2. Betydelse av bemötande 

3. Relationen mellan sjuksköterska och patient 

4. Personalens delaktighet I omvårdnaden 

5. Relationen mellan fysioterapeut och patient, 

och delaktighet i rehabiliteringsprogram.  

6. Relationen mellan läkaren och patienten.  

Hög 

Hall-Lord et 

al.,  

2004  

Sverige 

Experiences of 

pain and distress 

in hip fracture 

patients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att 

undersöka upplevelser 

av fysisk smärta hos 

äldre patienter med en 

höftfraktur samt om 

bakgrundsfaktorer och 

typ av faktur varierade 

mellan de patienterna 

med intensiv smärta 

och de med mindre 

intensiv smärta. 

Fenomenologisk 

hermeneutik och 

observation. 

n: 49 

 (12) 

Flera av deltagarna i studien upplevde fysisk 

smärta vid rörelse som mest intensiv före kirurgi, 

några patienter upplevde smärta även i vila. 

Skillnaden i smärta var signifikant mellan dagen 

före kirurgi och dagen efter. Nivån av smärta var 

mycket individuellt och berodde mycket på vilken 

sorts höftskada patienten och om patienten erhöll 

adekvat smärtlindring.  

Medel 



3 
 

Joelsson et 

al.,  

2010 

Sverige  

Patients’ 

experience of pain 

and pain relief 

following hip 

replacement 

surgery. 

Syftet var att lyfta 

fram patienternas 

upplevelser av 

smärtlindring vis 

höftplastik.  

 

Innehållsanalys. n: 15 

(0) 

Patienterna förklarade sin postoperativa smärta 

med termer som; intensiv, det värsta de varit med 

om, rädsla och en konstig känsla. Det var viktigt 

att smärtlindringen var anpassad till individen och 

att det fanns utrymme för egenvård vid 

smärtutbrott.  

Hög 

O´Brien och 

Presnell 

2010 

Australien 

 

 

“Patient 

Experience of 

Distraction 

Splinting 

for Complex 

Finger Fracture 

Dislocations” 

 

Syftet var att beskriva 

patienters erfarenheter 

av borttagande av 

handledsskena. Samt 

att finna nackproblem 

vid fastsittande skena 

och övningsprogram.  

Fenomenologisk 

hermeneutik.   

n :12 

 (6) 

Tre teman hittades:  

1: Oväntat hög smärtpåverkan 

2: Självutplånande och förväntat resultat 

3: Obekvämt åtsittande skena 

Viktigt att som vårdpersonal lyssna på patienten 

för att inte orsaka onödigt lidande.  

Medel 

Perry et al.,  

2011 

Nya Zeeland 

 

 

 

 

If I didn´t have 

anybody, what 

would I have 

done? 

Experiences of 

older adults and 

their discharge 

Syftet var att 

undersöka patienters 

upplevelse efter tre 

månaders utskrivning.   

 

Fenomenologisk 

hermeneutik.   

n : 11  

(11)  

Tre teman identifierades och kunde relateras till 

deltagarnas upplevelse av utskrivningsprocessen:  

1. Besvikelsen att inte få delta i beslutet när 

utskrivning skulle ske 

2. Känslan av att vara beroende av familjen för att 

kunna klara sig i hemmet.  

Medel 



4 
 

home after lower 

limb orthopaedic 

surgery.  

3. Okunskap om hur rehabiliteringen skulle gåt till 

hemma.  

Reay et al., 

2015 

Australien 

 

 

The patient’s 

experience of 

early discharge 

following total hip 

replacement. 

Beskriva äldre 

patienters upplevelse 

av utskrivning efter 

höftplastik, samt 

undersöka vilka 

omvårdnadsåtgärder 

som enligt patienten 

kan förbättras.  

 

Fenomenologisk 

hermeneutik.  

n: 10 

(0) 

Författarna fann följande fyra kategorier som 

patienten upplevde: 

1. Otillräcklig bedömning av hjälpmedel och 

personliga behov. 

2. Frustration 

3. Svårighet att hantera den psykiska och fysiska 

begränsningen.  

4.begränsad social interaktion.  

Hög  

Tan et al., 

2008 

Singapore 

 

 

Orthopaedic 

patients' 

experience of 

motor vehicle 

accident in 

Singapore. 

 

Att presentera en 

studie som förklarar 

ortopediska patienters 

upplevelser av skador 

från 

motorfordonsolyckor, 

från olyckan till 6 

månader efter 

Innehållsanalys. n: 6 

(2)  

I resultatet fann författarna att patienterna gick 

igenom tre stadium av händelsen:   

1. Upplevelsen av olyckan 

2. Att överleva händelsen och behovet av support 

från familj och vänner.  

3. Att anpassa sig till den nya situationen  

 

 

Medel 
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utskrivning från 

sjukhus.  

Westby & 

Backman 

2010 

Kanada 

Patient and health 

professional views 

on rehabilitation 

practices and 

outcomes 

following total hip 

and knee 

arthroplasty for 

osteroarthritis:a 

focus group study  

Att undersöka 

patienters och 

vårdpersonals 

upplevelserav 

rehabilitering och  

Fenomenologisk 

hermeneutik. 

n: 32 

patienter  

n: 44 

vårdperso

nal.  

Flera kategorier hittades:  

1. Kommunikationsproblem 

2. Förväntningar om tillfrisknande. 

3. Patientens attityd och delaktighet om 

rehabilitering.  

4. Stöd och support.  

5. Svårighet och hinder för rehabilitering.  

6. Reflektioner av tidigare förväntningar.  

Hög 

Åkesdotter et 

al.,  

2010 

Sverige 

 

In the hands of 

formal carers: 

Older 

patients´experienc

es of care across 

the perioperative 

period for joint 

replacement 

surgery   

Syftet var att belysa 

betydelsen av att 

vården utförs korrekt 

av alla vårdgivare 

före, under och efter 

ledplastik av höft eller 

knä. 

 

Fenomenologisk 

hermeneutik.   

n: 16 

(4) 

Patienterna förklarade att det var viktigt med 

tydlig information, trevlig och tillmötesgående 

personal, möjlighet till självständighet och 

smärtlindring för tidig mobilisering.   

 

Hög  
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Bilaga 2 Checklista för kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar Forsberg & Wengström 

(2011) 

1. a. Syftet med studien? 

b. Vilken kvalitativ metod har använts? 

c. Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

 

☐ Ja ☐ Nej 

 

2.   a. Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och 

exklusionskriterier ska vara beskrivna). 

☐ Ja ☐ Nej 

                   

b. Var genomfördes undersökningen? 

                   

c. Urval- finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

                   

d. Vilken urvalsmetod användes? 

☐ Strategiskt urval 

☐ Snöbollsurval 

☐ Teoretiskt urval 

☐ Ej angivet 

    

e. Beskriv undersökningsgruppen; ålder, kön, social status samt annan relevant 

demografisk bakgrund. 

    

f. Är undersökningsgruppen lämplig? 

☐ Ja ☐ Nej 

 

3.   a. Är fältarbetet tydligt beskrivet; var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamling? 

☐ Ja ☐ Nej 
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b. Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (exempelvis, vilken typ av frågor 

användes)? Beskriv. 

    

c. Ange datainsamlingsmetod: 

☐ ostrukturerade intervjuer 

☐ halvstrukturerade intervjuer 

fokusgrupper 

☐ observationer 

☐ video-/bandspelning 

☐ skrivna texter eller teckningar 

                  d. Är data systematiskt samlade (finns intervju/ studieprotokoll)? 

☐ Ja ☐ Nej 

                   

4. a. Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

                   

4.  b. Ange om: 

☐ teman är utvecklade som begrepp 

☐ det finns episodiskt presenterade citat 

☐ de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna och 

bredden på kategorierna är beskrivna 

☐ svaren är kodade 

 

5.   a. Resultatbeskrivning. 

                   

b. Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

☐ Ja ☐ Nej 

                   

c. Är resultaten trovärdiga? (Källor bör anges). 

☐ Ja ☐ Nej 

                   

d. Är resultaten pålitliga? (undersökningen och forskarens trovärdighet). 

☐ Ja ☐ Nej 
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e. Finns stabilitet och överstämmande? (är fenomenet konsekvent beskrivet). 

☐ Ja ☐ Nej 

                   

f. Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

☐ Ja ☐ Nej 

g. Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data? Finns citat av 

orginaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar? 

☐ Ja ☐ Nej 

                   

6. a. Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

☐ Ja ☐ Nej 

                   

b. Stöder insamlade data forskarens resultat? 

☐ Ja ☐ Nej 

                   

c. Har resultaten klinisk relevans? 

☐ Ja ☐ Nej 

                   

d. Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

☐ Ja ☐ Nej 

                   

e. Finns risk för bias? 

☐ Ja ☐ Nej 

                   

f. Vilken slutsats drar författaren? 

                   

g. Håller du med om slutsatserna? 

☐ Ja ☐ Nej 

Om nej, varför inte? 
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h. Ska artikeln inkluderas?  ☐ Ja ☐ Nej 

 

 

Bilaga 3.  Mall för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod.   

Granskningprotokoll från Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). 

   

Ja: 1 poäng  Nej: 0 poäng  

 

Tydlig problemformulering/avgränsning? ☐ Ja ☐Nej ☐Vet ej 

 

Patientkarakteristiska                               Antal_____________ 

 Ålder _____________ 

  

Man ☐ Kvinna ☐ 

 

Är kontexten presenterad? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

 

Etiskt resonemang? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

 

Urval 

- Relevant? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

- Strategiskt? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

Metod 

- urvalsförfarande tydligt beskrivet? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

- datainsamling tydligt beskriven? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

- analys tydligt beskriven? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

- Råder datamättnad? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

- Råder analysmättnad? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

 

Kommunicerbarhet 
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- Redovisas resultatet klart och tydligt? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

- Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram☐ Ja ☐ Nej ☐Vet ej 

 

Genereras teori? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

 

 

Huvudfynd:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Sammanfattande bedömning av kvalitet ☐ Bra ☐ Medel ☐ Dålig 

 

 

 

 

 

 


