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Sammanfattning. Knäprotesoperation är den vanligaste behandlingsmetoden vid 
knäledsartros, operationerna är ofta lyckade och innebär korta vårdtider som är ekonomiska för 
både vården och patienter. Syftet med studien är att beskriva patienters upplevelser av 
perioperativ omvårdnad i samband med knäprotesoperation. En systematisk deskriptiv 
litteraturstudie genomfördes med sökning i Cinahl, Medline och Pubmed med aktuella 
ämnesord. Artiklarna analyserades med metoden integrerad innehållsanalys som delade in 
patienternas upplevelser inom de olika perioperativa faserna. Patienternas upplevelser speglas 
utifrån patientens, vårdens och anhörigas förväntningar, bemötande och kommunikation. Hur 
informationen och den perioperativa omvårdnaden tilldelades till patienten var av betydelse för 
hur patienten upplevde vården i samband med operation. Resultatet av vårdens 
omvårdnadshandlingar förstärkte eller lindrade patienternas känslor av oro, rädsla, tillit eller 
smärta. De flesta upplevelserna som framkom var negativa då patienterna hade en avsaknad av 
tillit då vården inte uppfyllde patienternas individuella omvårdnadsbehov. För att uppfylla 
patienternas förväntan till en god patientupplevelse krävs personcentrerad vård och en god tillit 
till vården. En lyckad knäprotesoperation kan inte enbart vara medicinskt korrekt utförd för att 
anses vara lyckad, utan bör även omfatta en god upplevd omvårdnad av patienten. En nöjd 
patient är beviset på bra omvårdnad och resulterar i goda upplevelser. 
 
Nyckelord. Arthritis, Knee-replacement, Perioperative-Nursing & Patient-experience  
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1. INLEDNING. Studien riktar sig mot att beskriva patienters upplevelser av perioperativ 
omvårdnad i samband med en total knäprotesoperation (TKA). Patienternas upplevelser av TKA 
kan ha betydelse för utveckling av omvårdnadsvetenskap. Studien motiveras genom att patienter 
kan uppleva den perioperativa omvårdnaden som negativ även om operationen var lyckad. 
Omvårdnaden inkluderar patientundervisning, personcentrerad vård samt information gällande 
ingreppet, smärtlindring och rehabilitering som kan påverka patienternas förväntningar och 
upplevelser av vården. I studien studeras hur patienter upplever omvårdnaden under det 
perioperativa vårdförloppet. 

2. BAKGRUND. En perioperativ vårdprocess. Perioperativ vård är omvårdnad som sker i 
samband med operation. Den perioperativ vårdprocessen delas in i tre faser, fasen inför operation: 
preoperativ, fasen under operation: intraoperativ och fasen efter operation: postoperativ. 
Vårdprocessen börjar med ett preoperativt samtal innan operationen mellan patienten och 
sjuksköterskan. Vårdprocessen sträcker sig över de tre faserna och avslutas oftast i samband med 
att patienten skrivs ut från vårdavdelningen (Lindwall & von Post, 2000).  

Personcentrerad perioperativ omvårdnad. Personcentrerad omvårdnad är en modell som 
innebär att identifiera och synliggöra patientens individuella behov. Grunden för omvårdnaden 
utgår från patientberättelsen. I den perioperativa vårdprocessen är sjuksköterskans primära syfte 
att förbereda patienten inför operation, informera, smärtlindra, inge trygghet och förtroende, 
minimera patientens lidande, förebygga komplikationer och risker, mobilisera och finnas som stöd 
för patienten (Lindwall & von Post, 2000). Omvårdnaden kan se olika ut beroende vilken fas 
omvårdnaden befinner sig i. Omvårdnaden anpassas av sjuksköterskan i relation till vilken patient, 
sjukdom och operation som väntar (Lindwall & von Post, 2006).  

Det ingår i sjuksköterskeprofessionen att ge personcentrerade omvårdnadsåtgärder för att kunna 
integrera och öka patientens välbefinnande genom bästa möjliga omvårdnad (Lindwall & von Post, 
2008). Preoperativt lägger en anestesiolog upp en plan om huruvida patienten behöver smärtlindras 
postoperativt i relation till patientens operationsförlopp och status (Lott, Walberg & Cornelius, 
2016). Den mest omfattande omvårdnaden sker i den postoperativa fasen. Omvårdnaden 
inkluderar att vårdpersonalen observerar och bedömer patientens behov. Det är viktigt att 
vårdpersonalen uppmärksammar patientens upplevelser och vårdbehov efter operationen 
(Hasselberg & Nielsen, 2016). 

Postoperativt sker det en ändamålsenlig smärtbehandling vilket kan innefatta mobilisering och 
läkemedel. Vanliga läkemedel är NSAID-preparat och opioider. Smärtbehandlingen utgår från 
patientens egen uppskattning av smärtan. Smärtan mäts av sjuksköterskan via olika 
bedömningsinstrument som till exempel den visuella analoga skalan (VAS) eller numerisk skala 
(NRS). Smärtskattningen genomförs för att få en korrekt bedömning av smärtan samt att kunna 
mäta och utvärdera smärtlindringen. Sjuksköterskans uppgift är att smärtan ska bli hanterbar och 
lindras utifrån vad som är möjligt av patientens egna förväntningar. Dialog mellan patient och 
sjuksköterska sker kontinuerligt gällande smärtans förlopp och karaktär. Smärtbehandling kan ses 
som en av de viktigaste omvårdnadsåtgärderna för en lyckad rehabilitering. För att omvårdnaden 
och smärtbehandlingen ska fungera behöver vårdpersonalen samarbeta för att kunna ge patienten 
likvärdig vård under hela den perioperativa vårdprocessen (Lott, Walberg & Cornelius, 2016). 

Artros. En stor del av Sveriges befolkning har en risk att insjukna i artros. Äldre individer är den 
högst representerade patientgruppen. Av Sveriges befolkning i åldrarna 50–70, beräknas varje år 
8,5% att insjukna i artros med en klinisk signifikans. Fördelningen mellan könen ser olika ut 
beroende på vilka leder som har insjuknat. Sjukdomen kan vara ärftlig vid vissa typer av artros 
vilket kan ses bland flera individer inom en familj.  Andra riskfaktorer kan vara stigande ålder, låg 
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fysisk aktivitet och övervikt. Fysisk överbelastning som är över representativ över en längre tid 
ses också som en riskfaktor till att utveckla sjukdomen, där till exempel fysisk tunga yrken och 
elitidrottare riskerar att insjukna och få artros. Överviktiga löper en ökad risk att få artros i både 
viktbärande och icke viktbärande leder. Det finns sannolikt metabola och hormonella riskfaktorer 
som skulle kunna relateras till fettvävnaden. Övervikt ökar främst belastningen på viktbärande 
leder där knäledsartros är klart överrepresenterad enligt Mandl & Bala (2016). 

Knäledsartros. Artros är en sjukdom som drabbar ledhinnor, ledband, ledbrosk och ledvätska. En 
av den vanligaste typen av artros är knäledsartros. Symtom uppkommer med smygande debut, 
oftast i åldern 30–55 år, men kan även förekomma tidigare och senare i livet. Vanliga symtom kan 
vara nedsatt ledfunktion och smärta. Artros är en sjukdom som inte går över. I första hand går 
behandlingar ut på att försöka bromsa sjukdomsförloppet och behandla symtom. Grundorsaken till 
artros kan vara primär (idiopatisk) eller sekundär. Vid primär artros saknas en tydlig direkt orsak, 
medan den sekundära artrosen yttrar sig till följd av infektioner eller trauman som drabbar 
knäleden. De första symtomen är oftast att knäleden blir öm och smärtande i samband med 
aktivitet. En stelhet utvecklas som minskar ledens rörlighet. Undersökning vid misstanke om artros 
görs med slätröntgen eller magnetkamera. Vid undersökningen kan det påvisas en minskning av 
osteoblaster och en ledspringsförhöjning med osteofyter vilket leder till att diagnosen artros ställs. 
Primära behandlingsåtgärder är att behandla symtom samt att träna upp närliggande muskler. När 
de primära behandlingarna inte längre har tillräcklig effekt och symtomen av artrosen förvärras, 
tillkommer behandlingsalternativet knäproteskirurgi (Bosemark & Hommel, 2016). 

Komplikationer i samband med knäprotesoperation kan vara instabilitet, proteslossning och 
infektion (Svenska Knäprotesregistret, 2019). Läkningstiden beräknas vara cirka tre till fyra 
månader utan komplikationer. Resultatet av genomförandet av en total/tikoplartementellt knä 
(TKA, total knee-replacment) är att det är den behandlingsmetod som är den mest effektiva 
behandlingen för knäartros ur ett ortopediskt perspektiv samt patientperspektiv. Den nya knäleden 
reducerar smärta och tillför funktion efter genomförandet men kan behövas bytas ut efter cirka 10–
15 år. Omkring 80–90% av alla patienter uppger att operationen motsvarar deras förväntningar 
men det är viktigt att ha i åtanke att en konstgjord led aldrig kan ersättas med en friskt fungerande 
naturlig led (Capio Ortopediska huset, 2019; Choi & Jong Ra, 2016). 

Vårdprogram. Vårdprogrammet som används vid elektiva knäprotesoperationer är “Fast-track 
”programmet, det är ett standardiserat program med ett snabbt vårdförlopp av rehabilitering och 
sjukhusvistelse i den postoperativa fasen. I fast-track programmet har sjuksköterskan en bärande 
roll för patientundervisning och en motivering för varför det snabba vårdförloppet fungerar är att 
det ger möjligheten till en tidig hemgång och möjlighet till egenvård (Husted, Holm & Jacobsen, 
2008). Vårdprogrammet innebär att tillgängligheten ökar för att ta emot fler patienter till 
behandling med TKR-operationer (Cox et al., 2016). Fast-track gör att patienterna behöver vara 
delaktiga i sin egen vård i den perioperativa vårdprocessen. Genom delaktighet och en gemensam 
målsättning under den korta vårdtiden kan patienten direkt påbörja sin rehabilitering efter 
operationen. Betydelsen av en tidig rehabiliteringen innebär en minskad risk för komplikationer 
samt möjliggör att patienten kan komma tillbaka till sin normala funktion så snabbt som möjligt. 
För att möjliggöra direkt rehabilitering postoperativt krävs en smärtlindrad patienten som är 
adekvat och kan mobilisera sig själv. Därför har fast-track en mer effektiv vård på kortare tid som 
också är mer kostnadseffektivt för sjukvården. För patienten är det också kostnadseffektivt och ger 
bättre förutsättning till att komma tillbaka till arbete och normal funktion med mindre smärta 
(Husted et al., 2008; Kehlet, 2013). Cox et al. (2016) påvisade att vårdtiden för knäprotesoperation 
har sjunkit och blivit mer kostnadseffektiv för sjukvården och betonar även att det finns en risk att 
patientperspektivet kan försummas. 
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Teamarbete. Det kan finnas flera utmaningar med att arbeta i ett team med flera professioner, där 
varje profession har sin roll och yrkeskompetens. Mellan professionerna kan det finnas en del 
uppfattningar om vilket ansvar som representeras inom varje profession, detta kan leda till 
missförstånd inom teamet och ge komplikationer i det perioperativa vårdförloppet. När 
missförstånd skapas kan det orsaka friktion inom vårdlaget och påvisa ett otydligt ledarskap. 
Otydligt ledarskap kan leda till att patienterna inte vet vem de skall vända sig till vilket kan skapa 
en upplevelse av att ingen tar ansvar (Berlin, 2017). Sjuksköterskans roll i ett perioperativt 
vårdförlopp innebär bland annat att informera om patientens vårdbehov och status till andra 
professioner som samverkar med patienten. Finns det ett gott kollegialt arbetsklimat med god 
informationsöverföring mellan professionerna påverkar det patientens omvårdnad positivt och 
patienten blir mer delaktig i den egna vården (Lasather & McHugh, 2016). 

Samhällskostnader. En knäprotesoperation kostar cirka 75 000 kronor per primär 
knäprotesoperation. Vid tillkommande komplikationer som måste åtgärdas genom revision 
tillkommer en kostnad på ca 222 0000 kronor. Enligt Svenska Knäprotesregistrets rapport 2017, 
redovisades kostnaden för alla typer av knäprotesoperationer år 2016. Den totala summan för det 
svenska samhället var runt en miljard svenska kronor för fler än 14 000 primära operationer. Av 
14 000 operationer behövde 900 patienter genomgå revisioner för totalt 200 miljoner kronor. 
Vikten av att arbeta med att förbättra och tillfredsställa omvårdnad vid det perioperativa 
vårdförloppet har visat sig ha en stor innebörd för patienten, sjukvården och det svenska samhället. 
Att kostnaden reduceras genom “fast-track” och kvalitetsregister ger sjukvården en möjlighet att 
ge varje patienten goda förutsättningar till en god vård. Det är viktigt att få patienten att känna sig 
delaktig i vården och se till att hen följer och förstår bland annat rehabiliteringsprogram för att 
stabilisera och stärka knät. Att göra patienten delaktig i omvårdnaden innebär också att risken för 
komplikationer och eventuell revision minskas. Vid personcentrerad omvårdnad och ett gott 
samarbete mellan sjukvårdspersonalen kan detta ge samhället ett ekonomiskt resultat samt en 
positiv patientupplevelse av vården (Svenska Knäprotesregistret, 2017). 

Upplevelse, definition. Att finna och förklara definitionen av en upplevelse är komplext. Varje 
människas upplevelse är unik och har en bärande grund i människans inre liv. En själslig process 
i människans psykologiska tänkande sammanför individens känsla av kroppsliga och själsliga 
upplevelser genom livet. Det vill säga att en upplevelse speglas av en minnesbank av den inre och 
yttre helheten av människans välbefinnande i en kontext. Kroppen och själen bildar tankegångar 
som relaterar till att människan identifierar olika känslor, synsätt och hälsa orsakat av en eller flera 
händelser som påverkat henne psykiskt och fysiskt. Av de inlärda erfarenheterna av tidigare 
upplevelser och tankar kan människan bli medveten om sitt livs tillstånd i relation till en pågående 
process. Därigenom upplevs ett positiv eller negativt välbefinnande i ett sammanhang som 
relaterar till en helhet i människans egna kroppsliga och själsliga liv i sin helhet (Malm & Wiklund-
Gustin, 2017; Håkanson, 2017). Enligt Lucas (2004) påvisades det att patientens upplevelse av en 
knäprotesoperation kunde påverkas av patientens och anhörigas förväntningar tillsammans 
tidigare erfarenheter. En patients upplevelse är där ett resultat av flera påverkande faktorer till en 
helhet av ett välbefinnande i vården. Patienter upplevde generellt att det var nöjda med operationen 
och omvårdnaden, men det förekom även patientupplevelser som visade på att omvårdnaden hade 
kunnat utformats och genomförts på ett bättre sätt i det perioperativa vårdförloppet (Cox et al., 
2016). 
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Problemformulering. Knäprotesoperation är ett standardiserat ingrepp med en kort vårdtid vid 
ett lyckat vårdförlopp. Sjukvårdens perspektiv står i fokus relaterat till minskade vårdkostnader 
och att operationerna ses som lyckade ur ett medicinskt perspektiv. Det är av betydelse för 
omvårdnadsvetenskapen att belysa patienternas perspektiv och upplevelser för att en god 
omvårdnad ska kunna utformas i det perioperativa vårdförloppet. 

3. SYFTE. Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av perioperativ omvårdnad i 
samband med knäprotesoperation vid artros.                                            

4.METOD. 4.1 Design. Metoden är en deskriptiv litteraturstudie med systematisk databassökning. 
 
4.2. Sökstrategi - Datainsamling. Nyckelord identifierades utifrån syftet. Svensk MeSH 
användes för att få en korrekt översättning av nyckelord till engelska. Begreppet “upplevelser” 
utökades med hjälp av Svensk MeSH-Termer för “upplevelser” och “bemötande” i olika 
formuleringar. Systematisk sökning genomfördes i Cinahl, Pubmed och Medline. Valda databaser 
innehöll området omvårdnadsvetenskap. Föreslagna ämnesord till nyckelorden i de specifika 
databaserna utgjorde grunden för sökningarna i databaserna. Sedan kombinerades ämnesorden 
med booelska operatorer samt med fritextsökning. Sökningar genomfördes tills studien hade det 
antal artiklar som behövdes för att kunna framföra ett resultat relaterat till studiens syfte. 
Nyckelord som användes i databaserna var: 

• Perioperative-Nursing  
• Patient-experience 
• Knee-replacement 

Sökningarna redovisas i sökmatrisen (Bilaga 1). 

4.3. Urval. Vid varje slutgiltig systematisk sökning i respektive databas lästes varje artikelrubrik. 
Artiklar med artikelrubriker mest relevanta till syftet valdes för genomläsning av abstract. Därefter 
valdes artiklar med ett abstract som svarade mot studiens syfte. Urvalet begränsades genom 
artiklarnas publikations år och språk. Artiklarna skulle vara publicerade inom åren 2004–2019 
samt att de skulle vara skrivna på engelska. Artiklarna till studien skulle även vara vetenskapligt 
granskade samt uppfylla inklusions och exklusionskriterier. 

Inklusionskriterier: Artros, patientupplevelser, hel knäprotesoperation. 
Exklusionskriterier: Halv knäprotesoperation. 

Artiklar som exkluderades ur studien var de artiklar som inte uppfyllde kvalitetsgransknings 
mallarna samt de artiklar som inte innehöll patientupplevelser i sitt resultat. Det vill säga de artiklar 
som redovisade ett resultat ur en medicinsk vinkel och inte hade ett omvårdnadsvetenskapligt 
perspektiv.  
 
4.4. Kvalitetsgranskning. Artiklarna granskades enligt SBU:s handbok användes för 
kvalitetsgranskning av studier tillsammans med kvalitetsmallar för kvalitativa och kvantitativa 
studier (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2017). Granskningen 
genomfördes enligt den systematiska översikten för varje artikel (Kristensson, 2016). De artiklar 
som uppfyllde SBU:s granskningsmallar värderades angående artiklarnas trovärdighet och 
validering för att stärka kvalitéten till studiens resultat. Bedömningen av tillförlitlighet och brister 
analyserades via GRADE genom SBU:s handbok i utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården 
– en handbok (SBU, 2017). Bedömningen redovisas under rubriken värdering i artikelmatriserna 
(Bilaga 2).  
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Det ansågs vara relevant mot studiens syfte om artiklarna berörde områden relaterade till 
litteraturstudiens nyckelord: perioperativ omvårdnad, patientupplevelser och knäprotesoperation. 
Därefter bedömdes artiklarnas relevans utifrån om artiklarna berörde och beskrev det perioperativa 
vårdförloppet samt patientupplevelser av TKR-operationer för att vara aktuell till litteraturstudien. 
Artiklarnas uppbyggnad skulle vara tydlig, etiskt godkänd och vetenskapligt korrekt. Artiklarna 
var trovärdigt skrivna och beskrev citat från patienters upplevelser. Det fanns en reliabilitet för hur 
artiklarna hade genomförts och besvarat artiklarnas syfte (SBU, 2017). 

4.5. Analys. Artiklarna till studien analyserades genom en integrerad analys enligt Kristensson 
(2016) för att få fram etiketter till underrubriker utifrån likheter och skillnader av patienternas 
upplevelser. Analysen gjordes genom att analysera artiklarnas resultat där patienternas upplevelser 
delades in i etiketter som kodades till underrubriker. Koderna av de olika upplevelserna plockades 
ut och kopplades ihop med liknande upplevelser från de andra artiklarna. Se analysen i början av 
resultatet (Tabell 1).   

4.6. Forskningsetiska överväganden. Enligt Mårtensson & Fridlund (2017) bör artiklarna till 
studiens resultat inneha ett etiskt godkännande från en etisk kommitté, vilket innebär att etiska 
principer har tillämpats och prövats. De utvalda artiklarna har tydligt arbetat med informerat 
samtycke, konfidentialitet samt tystnadsplikt för att säkerställa att deltagarna inte har farit illa på 
något vis. Artiklar till resultatet har tagit hänsyn till deltagarnas sårbarhet för särskilda grupper där 
personer med kognitiv nedsättning som demens, inte har deltagit. Valet av deltagare har varit 
ändamålsenligt mot studiernas syften samt även att individens eget välbefinnande har gått före 
vetenskapens behov (Mårtensson & Fridlund, 2017). Urvalet av deltagare har skett på ett rättvist 
sätt där endast deltagare som har haft en direkt nytta av forskningen har deltagit. I artiklarna har 
det även tydligt framkommit hur data har inhämtats och i vilken grad deltagarna har varit delaktiga. 
Känsliga samtalsämnen har inte påtvingats av forskarna. Artiklarna påvisade att etiska val av 
begrepp hade tillämpats. Begreppen för individer inom studien har varit neutrala. Begreppen 
påvisade tydligt och sakligt vilka som var patienter, personal och forskare, vilket påvisade vilken 
roll individerna har haft i deltagandet (Kjellström, 2017). 

Etiska principer har tillämpats genom studiens struktur, autonomiprincipen, godhetsprincipen, 
rättviseprincipen och inte skada principen (Mårtensson & Fridlund, 2017). En etisk riskanalys har 
genomförts där studiens syfte, metod och forskningsområde har granskats och påvisat att inga 
deltagare, grupper av individer eller att samhället har kommit till skada på något vis under 
genomförandet av studie. En rimlig dataanalys har genomförts ur ett adekvat urval av data för 
studien. Kunskap om befintlig empiri inom forskningsområdet har inhämtats. Ärligheten inför 
hanteringen av data har tillämpats, samt att plagiering och förvrängning av data är vetenskapligt 
missledande. Andra överväganden som vidtagits är att inte fabricera och förfalska materialet inom 
studien. Vetenskaplighet innebär att samtliga data och resultat presenteras. Data skall inte 
medvetet lämnas ute eller undanhållas. Material och resultat skall kritiskt granskas och inte 
motsvara personliga önskningar (Kjellström, 2017). 

5. RESULTAT.  Resultatet av artiklarna till studien visar på att patienternas upplevelser kan 
kategoriseras i ämneskategorier utifrån var upplevelsen har ägt rum under det perioperativa 
vårdförloppet. Den kunskap och erfarenhet patienterna hade kunde vara av betydelse för hur den 
perioperativa omvårdnaden upplevdes. Upplevelserna patienterna berättade om delades in i 
ämneskategorier. 
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Tabell 1. Redovisning av analys 

Kategori Underkategori - Sammanställd Kod 
Preoperativa 
upplevelser 
 

Information 
Oro och rädsla 
Förväntad effekt 

Intraoperativa 
upplevelser 

Bemötande och kommunikation 
Trygghet och tillit 

Postoperativa 
upplevelser      

Det förväntade resultatet 
Smärta och oro 
Kommunikation och delaktighet 

 
5.1. Preoperativa upplevelser 

 
5.1.1. Information 

 
Att få information av vårdpersonalen kunde upplevas på olika sätt. Ibland upplevde patienterna att 
informationen var svårt att förstå och att det var svårt att komma ihåg det som de blev informerade 
om. Informationen kunde även upplevas som meningslös då informationen framfördes genom 
enkelriktad kommunikation (Goldsmith et al., 2017). Patienter upplevde även att information från 
olika personer och olika tillfällen inte alltid stämde överens vilket kunde göra att patienterna 
upplevde informationen som missvisande eller att de hade svårt att tolka vad som verkligen var 
relevant (Gustafsson, Heikkilä, Ekman & Ponzer, 2010). 

Skriftlig och muntlig information kunde ge patienterna en känsla av delaktigheten (Ingadottir et 
al., 2014; Goldsmith et al., 2017). Informationen kunde skapa en tillit hos patienten mot 
vårdpersonalen. Det kunde ge patienterna en upplevelse av att de förstod informationen och vågade 
ställa frågor till vårdpersonalen (Gustafsson et al., 2010; Goldsmith et al., 2017; Ingadottir et al., 
2014; Marcus-Aiyeku, Debari & Salmond, 2015; Pulkkinen, Junttila & Lindwall, 2016; Specht, 
Kjaersgaard & Pedersen, 2016). Patienter upplevde även att deras nya kunskap kunde ge dem ökat 
självförtroendet inför operationen (Høvik, Aglen & Husby, 2017). 

5.1.2. Oro och rädsla 

En generell upplevelse av flertal patienter var känslan av oro och rädsla inför operationen. Oftast 
upplevdes oron vara relaterad till tankar angående hur patienterna skulle kunna återgå till 
vardagen. Oron upplevdes kunna påverka patienternas förmåga att ta till sig och bearbeta 
information. Information var även något som kunde öka upplevelsen av oro inför operation då 
informationen i sig medförde medvetenhet om vad operationen innebar. Oro och rädsla kunde 
innebära att patienter inte vågade ställa frågor då de var rädda för de svar de skulle få eller att de 
inte skulle förstå vad vårdpersonalen sa (Marcus-Aiyeku et al., 2015; Gustafsson et al., 2010). 

5.1.3. Förväntad effekt 

Flera av patienterna förväntade sig att de skulle bli helt botade och att de inte längre skulle ha ont 
igen. Flera patienter upplevde en lättnad av att de fick genomgå en operation. Vissa av patienterna 
hävdade att de kände en lycka över att operationen äntligen skulle bli av (Goldsmith et al., 2017). 
Andra patienter visste inte vad de kunde förvänta sig och upplevde istället en oro och rädsla inför 
operationen (Marcus-Aiyeku et al., 2015; Pulkkinen et al., 2016). 
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5.2. Intraoperativa upplevelser 

5.2.1. Bemötande och kommunikation 
 

Upplevd delaktighet och ett gott bemötande kunde skapa en god förutsättning för en positiv 
upplevelse för patienten. Flera patienter ansåg också att det upplevdes vara viktigt att de fick 
information om vad som hände runt omkring dem. Patienter som upplevde att vårdpersonalen 
pratade över huvudet på dem kunde få en upplevelse av oro och samtidigt upplevdes det vara svårt 
för dem att få en positiv upplevelse i operationsrummet. Rädslan som de flesta patienter hade var 
från en upplevd risk av att kunna vakna upp under operationen (Pulkkinen et al., 2016). 

5.2.2. Trygghet och tillit 

Något som kunde stärka patienternas känsla av trygghet var möjligheten att ha en fast 
sjuksköterska under vårdförloppet. Det kunde göra att patienterna upplevde en tillit och delaktighet 
som upplevdes minska oro och ångest. Patienter kunde uppleva det som en trygghet att hela tiden 
ha en trygg kontakt i närheten (Høvik et al., 2017; Pulkkinen et al., 2016). 

5.3. Postoperativa upplevelser 

5.3.1. Det förväntade resultatet 

Det var i den postoperativa fasen patienternas förväntningar av operationen och den perioperativa 
omvårdnaden kunde besvaras. Om patienternas upplevelse motsvarade förväntningarna kunde 
vården upplevas som positiv. Om vården inte mötte patienternas förväntningar kunde negativa 
upplevelser uppstå (Pulkkinen et al., 2016; Sheehan,Wilson & Vaz, 2007). Den vanligaste 
förväntan hos patienterna var att de inte längre skulle ha ont i sitt knä efter operationen. 
Förväntningarna kunde påverkas av hur informationen uppfattats samt huruvida det hade lett till 
ny kunskap hos patienten (Goldsmith et al., 2017). Patienter med kunskap och förståelse för 
informationen kunde uppleva att deras förväntningar blev tillfredsställda. Patienter med 
otillräcklig kunskap och brist på information kunde uppleva att deras förväntningar inte möttes 
vilket kunde leda till en upplevelse av besvikelse (Ingadottir et al., 2014; Pulkkinen et al., 2016; 
Sheehan et al., 2007). Det fanns även förväntningar av att vårdförloppet skulle gå fort men 
patienterna kunde uppleva att de blev bromsade av vårdpersonalen vid tidig mobilisering (Specht 
et al., 2016). 

5.3.2. Smärtlindring och oro 

Oro var en vanlig upplevelse under den perioperativa vårdprocessen. Oron kopplades ofta till en 
okunskap om att inte veta hur det skulle bli nu efter operation. Flera patienter upplevde en oro om 
de inte skulle kunna återgå tillbaka vardagen igen. Vid komplikationer kunde oron som fanns i den 
preoperativa fasen återkomma. Patienter som fick komplikationer upplevde att de inte fått någon 
information om risker eller att något sådant skulle kunna hända dem efter operation. 
Komplikationer och smärta upplevdes kunna orsaka en sämre psykisk hälsa hos patienter efter 
operationen och fortsatt i patienternas liv (Gelhorn et al., 2017). Flera upplevelser av oro relaterat 
till patientens rehabilitering och smärtlindring. Patienter upplevde osäkerhet kring hur mycket 
smärta som krävdes innan de behövde ta smärtlindrande läkemedel på nytt. Patienter kunde 
uppleva att de hade en okunskap om vad som ansågs vara en lyckad smärtlindring. Medicinsk 
smärtlindring med morfin kunde även upplevas som något avskräckande. Rädslan relaterades till 
läkemedlets biverkningar som kan vara trötthet, känna sig märklig samt rädsla av att bli beroende. 
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Smärtan fick patienterna att känna sig begränsade men de fick samtidigt eget ansvar för den 
medicinska smärtbehandlingen. Vilket stärkte patienten och gav en känsla av att få vara delaktighet 
i den egna vården.  När patienter fick information angående smärtlindring kunde oron minska 
(Høvik et al., 2017; Goldsmith et al., 2017; Marcus-Aiyeku et al., 2015; Pulkkinen et al., 2016; 
Specht et al., 2016.) 

5.3.3. Kommunikation och delaktighet 

Kommunikationen mellan patienterna och vårdpersonal skapade en vårdrelation under den 
perioperativa vårdprocessen. Vårdrelationen kunde ge patienterna en känsla av trygghet och tillit 
i omvårdnaden som gavs. Relationen till vårdpersonalen kunde ibland upplevas som bristfällig när 
det saknades personlig interaktion från vårdpersonalen. Kommunikationen hade en betydande roll 
och ibland upplevdes personalen vara irriterad. Det kunde också upplevas vara jobbigt för 
patienten då det många inblandad i vårdarbetet. Att anhöriga inte alltid blev inkluderade var något 
som patienterna kunde uppleva som negativt. Det kunde leda till att patienter inte kände tillit eller 
förtroende till vårdpersonalen. Patienterna vågade inte alltid ställa frågor och dåliga erfarenheter 
av omvårdnaden kunde accepteras i det tysta för att inte skapa någon konflikt. Vårdpersonalens 
mål för vad som betecknades som en lyckad operation upplevdes inte alltid stämma överens med 
patientens egen uppfattning. Patienterna delade inte alltid med sig av upplevelser som var negativa 
till vårdpersonalen. Det fanns en rädsla av att göra vårdpersonalen besviken. Patienternas 
upplevelser av vårdteamet beskrivs som att vårdteamet inte alltid var välkoordinerade eller 
sammarbetsförda vilket kunde påverka patienternas upplevelse av omvårdnaden och utskrivning. 
Ett missnöje kunde upplevas av patienter som fick vänta vid utskrivningen (Ingadottir et al., 2014; 
Pulkkinen et al., 2016; Gustafsson et al., 2010; Goldsmith et al., 2017; Marcus-Aiyeku et al., 2015; 
Specht et al., 2016). 

Patienterna kunde uppleva en trygghet och tillfredsställelse då de fick ha en fast sjuksköterska som 
också inkluderade anhöriga. När omvårdnaden anpassades individuellt med varsamhet, intresse 
och hänsyn efter patientens egna behov upplevdes en känsla av ökat förtroende och tillit för 
vårdpersonalen. Då anhöriga inkluderades av vårdpersonalen kunde det upplevas som någonting 
bra då det kunde bidra till att anhöriga bidrog med uppmuntran och utgjorde ett känslomässigt 
stöd. Glädje upplevdes när patienten ingick i ett snabbt vårdförlopp och återgick till hemmet tidigt 
efter en operation utan komplikationer (Ingadottir et al., 2014; Pulkkinen et al., 2016; Specht et 
al.,2016). 
                                                                           
5.4. Resultatsammanfattning. De flesta patientupplevelserna som redovisades var generellt 
negativa.  Fåtalet upplevelser av patienter var positiva. Upplevelser som var negativa var 
patienternas känslor och tankar kring oro. Oro kunde upplevas genom det perioperativa 
vårdförloppet samtidigt kunde den lindras eller förvärras utifrån den information och bemötande 
patienten fick. Vårdpersonalen kunde lindra oron genom att inge trygghet och tillit för patienten. 
Omvårdnaden omfattade betydelsen av att skapa en god vårdrelation mellan vårdpersonal och 
patienten tillsammans med anhöriga. En god vårdrelation kunde upplevas och skapa en känsla av 
delaktighet för patienterna genom de perioperativa faserna. Det påvisades att patienter som hade 
en fast sjuksköterska under det perioperativa förloppet också hade en god och positiv upplevelse 
av vården då trygghet till sjuksköterskan upplevdes. Patienter som inte upplevde trygghet under 
det perioperativa vårdförloppet kunde uppleva mer oro och kunde ha en generell negativ 
upplevelse av vårdförloppet (Marcus-Aiyeku et al., 2015; Pulkkinen et al., 2016; Sheehan et al., 
2007; Specht et al., 2016). 

Patientens upplevelse kunde relateras till patientens förväntningar, kunskap, förståelse och 
delaktighet i omvårdnaden. Upplevelser kunde vara både positiva och negativa beroende på hur 
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vården arbetade tillsammans med patienten. Det viktigaste för att kunna ge patienterna en bra 
upplevelse av perioperativ omvårdnad kan handla om att lyssna och bemöta patientens 
förväntningar. Bemöts inte patientens förväntningar i omvårdnaden tillsammans med bristfällig 
kommunikation och information kan patienten uppleva mer oro vilket också kan leda till en negativ 
upplevelse av vården (Pulkkinen et al., 2016; Sheehan et al., 2007; Specht et al., 2016). 

6. DISKUSSION 6.1. Metoddiskussion. Metoden för att presentera studien var genom en 
deskriptiv litteraturstudie med systematisk databassökning enligt Kristensson (2016). Syftet togs 
fram för att belysa vikten av patientupplevelser för omvårdnadsvetenskap. Syftet var att beskriva 
patientupplevelser av perioperativ omvårdnad i samband med knäprotesoperation. Genom syftet 
identifierades nyckelord.   
 
Nyckelorden var grunden för sökningen i databaserna Cinahl, Pubmed och Medline. Sökningarna 
med ämnesorden kombinerades med OR för att öka antalet träffar. Ämnesorden tillsammans med 
OR kombinerades sedan i en sökning med AND och fritextord. Det var en svårighet att finna 
engelska synonymer till “patientupplevelser” då “experiences” inte kunde användas som ett 
ämnesord i databaserna. Sökningarna med synonymerna som kombinerades med OR framgår i 
sökmatrisen (Bilaga 1.). Ämnesorden för att fånga upp patientupplevelser blev många och 
tillsammans med ämnesordet för “knee replacement” blev sökningarna för smala. Därefter fick 
ämnesord för “knee replacement” uteslutas som ämne och framgå i abstract för att erhålla ett 
bredare sökresultat. 

För att definiera ett relevant urval begränsades artiklarnas publikationsår och språk till engelska 
publikationer inom åren 2004–2019. Urvalet med att begränsa sökningen till de senaste 15 åren 
kan medföra att all den framtagna forskningen inte längre är aktuell i dag. Författarna valde 
begränsningen för att bredda sökningen under patientupplevelser och för att få fler artiklar inom 
ett patientperspektiv. Urvalet kunde ha begränsats till artiklar publicerade från fem år tillbaka för 
att få ett resultat som representerar den senaste forskningen. Urvalet innehöll inklusionskriterier 
och exklusionskriterier och författarna baserade studiens urval genom att ta ställning till om den 
publicerade artikeln hade ett medicinskt eller omvårdnadsvetenskapligt perspektiv tillsammans 
med patientperspektiv. Det var något som framkom som svårt då flertal artiklar studerade de 
medicinska effekterna istället för hur den perioperativa omvårdnaden upplevdes av patienterna.   

I en litteraturstudie studeras tidigare forskning och ett krav i datainsamlingen var att ingen patient 
hade kommit till skada och att det fanns etiska aspekter i artiklarna med hänsyn till varje patient. 
Därför genomfördes sökningen med avgränsningen “peer reviewed” för att kontrollera och få ett 
urval med artiklar som var etiskt godkända av en kommitté. För att ta med ett genusperspektiv 
inom urvalet uppmärksammades det om det framkom några skillnader i omvårdnad under det 
perioperativa vårdförloppet mellan kvinnors och mäns upplevelser i studierna (Hammarström, 
2002; 2006). Patienterna som deltagit i artiklarna hade transkriberats anonymt och därmed var det 
svårt att urskilja om det framkom några skillnader mellan männens och kvinnornas upplevelser. 
Sett till urvalet i de utvalda artiklarna var fördelningen jämlik mellan könen och baserat på 
patienter som behandlades med knäprotesoperation framkom inga könsskillnader (Svenska 
Knäprotesregistret, 2017).   

Majoriteten av den perioperativa omvårdnaden utförs av kvinnor, då fördelningen av kvinnor och 
män i sjuksköterskeyrket är ojämnt fördelat. Enligt Socialstyrelsens (2018) mätning av hur många 
procent som arbetar som sjuksköterska är fördelningen 12% män och 88% av kvinnor 
(Socialstyrelsen; SCB, 2019). Artiklarna analyserades genom en integrerad innehållsanalys. Av 
analysen framkom vilka kategorier som framgick i texterna. Kategorierna analyserades och 
diskuterades fram till ett objektivt resultat (Se Tabell 1.). För att öka studiens trovärdighet 
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genomfördes en systematisk valideringsprocess av det insamlade materialet. Bedömningen av 
artiklarna redovisas i artikel matrisen (Bilaga 2.) (Kristensson, 2016) 

För att öka artiklarnas tillförlitlighet lästes och granskades varje artikel av två författare med hjälp 
av granskningsmallar. Bedömning av artikelns kvalitét och relevans baserades på om artiklarnas 
resultat var tillförlitliga och kunde besvara artikelns syfte. Om en artikel hade brister och inte erhöll 
god kvalité valdes artikeln bort. Liknande resultat av patienters upplevelser av perioperativ 
omvårdnad framkom i flera av artiklarna vilket ökade sannolikheten av att transkriberingen av 
deltagarnas upplevelser var trovärdiga i artiklarnas resultat (Kristensson, 2016) 

Det var svårt att ta fram ett resultat från kvalitativa artiklar, då upplevelser kan vara svåra att 
beskriva.  Den integrerade analysen hjälpte för att urskilja och se likheter av olika upplevelser i 
artiklarna. Resultatet sammanfattades och kunde presenteras in ämneskategorier. Studiens styrka 
är att resultatet i studien kan vara överförbar till liknande kontexter inom omvårdnad. Patientens 
upplevelse grundades i den perioperativa omvårdnaden som patienten fick utifrån sina individuella 
behov. Mötte vården patientens behov kunde vården upplevas positiv, uppfyllde vården inte 
patientens behov kunde upplevelsen bli negativ. Patienternas upplevelser kan överföras till 
liknande kontexter där vårdpersonal kan applicera personcentrerad omvårdnad för att påverka hur 
en patient upplever vården. Författarna har under studien kontinuerligt haft en tydlig vetenskaplig 
medvetenhet genom att inte förvränga data och resultat och därmed upprätthålla en god 
vetenskaplig kvalité. 

6.2. Resultatdiskussion. Resultatet visade att patienternas upplevelser av det perioperativa 
vårdförloppet påverkades av i vilken utsträckning personcentrerad vård hade givits. I resultatet 
framkommer det att när omvårdnaden var personcentrerad upplevdes vårdförloppet som positivt 
av patienten. När omvårdnaden inte var personcentrerad upplevde patienten vårdförloppet som 
negativ. Det framkom att första mötet, tillsammans med hur informationen presenterades och 
anpassades till patienten, kunde ha en betydelse för hur patienten fann förtroende för 
vårdpersonalen. Om informationen presenterades till patienten på ett negativt sätt kunde det ofta 
resultera i ett minskat förtroende med mindre tillit mellan patient och vårdpersonal. Det kunde 
skapa en negativ upplevelse som också kunde medföra att patienten inte inkluderades i 
omvårdnadsarbetet.   

Patienterna som hade en negativ upplevelse av omvårdnaden blev ofta tysta och vågade inte fråga 
eller skapa en konflikt med vårdpersonalen angående deras omvårdnad. Majoriteten av patienterna 
i artiklarna hade negativa upplevelser på grund av att deras förväntningar av en lyckad operation 
inte alltid överensstämde med vårdpersonalens definition av vad en lyckad operation var. 
Patienterna förväntade sig att vårdförloppet skulle gå fort och att smärtan helt skulle försvinna 
efter deras operation. Patienternas förväntningar möttes sällan upp av vårdpersonalen, det menar 
Wiering, Boer & Delnoij (2017) att det var av stor vikt att diskutera patientens förväntningar innan 
operationen genomförs. Det för att undvika missförstånd och orealistiska förväntningar över det 
önskade resultatet från patienten. Därför är kommunikationen viktig i omvårdnaden, en god 
kommunikation mellan patient och vårdpersonal kan undvika dessa problem (Wiering et al., 
2017).  

Personcentrerad kommunikation utgör omvårdnadsteoretiska ramar för hur sjuksköterskan ska 
tillhandahålla, planera och organisera omvårdnad. Personcentrerad kommunikation innebär att 
inkludera och bjuda in patienten inför beslutsfattande gällande den egna omvårdnaden. Det kan 
innebära att sjuksköterskan lyssnar och svarar aktivt samt att ställa öppna, slutna och fokuserade 
frågor. Det kan leda till att en patient upplever att hen känner sig respekterad och att 
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sjuksköterskorna har ett genuint intresse för deras välmående (McCabe & Timmins, 2015; 
Bisaillon et al., 2004). 

Dialogen mellan sjuksköterskan och patienten är viktig för att ta del av patientberättelsen. Det ger 
en tydlig bild av patientens sjukdom och förväntningar. Samtalet skapar ett första band mellan 
vårdpersonal och patient. När patienten vaknat upp efter operation har vårdpersonalen som sitt 
huvudsakliga syfte att föra en dialog med patienten för att kunna minska patientens lidande genom 
bland annat smärthantering (Lindwall et al., 2003; Bisaillon et al., 2004). Kommunikationen 
behöver anpassas beroende på vilken patientgrupp sjuksköterskan har framför sig. Därför är det 
extra viktigt att se vilken patient sjuksköterskan har framför sig. Har sjuksköterskan barn eller 
yngre patienter kan det vara första gången de ska genomgå en operation och de är oftast väldigt 
nyfikna. Äldre patienter kan ofta ha en ökad oro. Deras oro rör ofta överlevnad efter operation. 
Oron relateras också till risker för komplikationer som kan hindra dem från att gå tillbaka till deras 
tidigare vardag. De patienter som har ett handikapp, funktionshinder eller lever med en 
utvecklingsstörning behöver extra stöd för att förstå vad som händer. Att kommunikationen är 
individanpassad har en stor betydelse för upplevelsen av vården och att kunna minska oron hos 
alla olika patienter (Lindwall & von Post, 2008). 

I Patientlagen (SFS 2014:821) fastställs det att sjuksköterskan och vården är skyldiga att utgå från 
patientens individuella behov och att göra patienten delaktig i vården. Hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL, SFS 2019:996) faställer att det är sjukvårdens skyldighet att främja och förebygga ohälsa 
hos patienter samt att vården skall vara kostnadseffektiv. Den ekonomiska vinningen kan leda till 
att samhällsperspektivet och omvårdnadsperspektivet hamnar i konflikt. Det kan innebära att 
utrymmet av kostsamma resurser inte alltid finns till att kunna ge en personcentrerad vård. Studiens 
resultat visar att delar av omvårdnaden inte alltid hade utformats utifrån patienternas behov och 
personcentrerad vård saknades. Ur ett samhällsperspektiv är det är en ekonomisk vinst med en 
kortast möjlig vårdtid. Samtidigt som vinsten också kan gynna patientens ekonomi genom 
möjligheten att snabbt återgå till ett arbete (Husted et al., 2008; Kehlet, 2013). Patientens 
ekonomiska vinst är inte något som framgått av patientupplevelser i studien. 

Att ett vårdförlopp går fort kan skapa brister i omvårdnaden. Följden kan bli negativa upplevelser 
för patienterna. Personcentrerad vård är därför viktig i korta standardiserade vårdförlopp för att 
kunna bibehålla positiva upplevelser av vården. Enligt Svenska Knäprotesregistret (2017) har en 
personcentrerad omvårdnad en stor betydelse vid TKR. En personcentrerad omvårdnad och 
patientutbildning ger patienten kunskap om eventuell rehabilitering och vad patienterna kan 
förvänta sig av en knäprotesoperation. Det kan i sin tur förhindra framtida komplikationer och leda 
till att patienterna vågar kontakta och fråga vårdpersonalen. Personcentrerad vård behöver därför 
ses över i samband med TKR och “fast-track” program och samtidigt appliceras av vårdpersonalen 
(Svenska Knäprotesregistret, 2017). Enligt Kiskaddon et al. (2018) finns det idag inte någon 
evidens för att en kort vårdtid är associerad med en ökad risk för komplikationer efter 
knäprotesoperation.  Kiskaddon et al. menar också att en kort vårdtid inte kan vara det primära 
huvudfokuset utan att det är det kliniska omdömet hos professionerna som ska göra 
bedömningarna av vilken vårdtid och omvårdnad som krävs.  

Vid vårdtidens slut behöver patienterna bli utvärderade efter deras individuella behov och det är 
vårdpersonalen som avgör om en patient är redo och klar för utskrivning. Varje patient behöver 
vårdas utefter deras individuella behov för att undvika vårdmisstag. Den korta vårdtiden öppnar 
även upp och ger fler möjligheter till att öka tillgängligheten för att ta emot nya patienter. Det är 
en ekonomisk vinst och ger möjligheten för vården att kunna behandla och ta emot fler patienter 
(Kiskaddon et al, 2017; Cox et al, 2016). 



 
 

14 
 

Konsekvensen av en för kort vårdtid vid perioperativa vårdförlopp kan både innebära nytta och 
skada för patienterna. Konsekvensetik syftar till att överväga konsekvenser av handlingar 
(Öresland & Lützén, 2017). Det snabba vårdförloppet gynnas ur ett medicinskt perspektiv genom 
att fler patienter får möjlighet till vård samtidigt som det kan innebära att de patienter som tas emot 
inte får en individuell omvårdnad. Vikten av att kunna behandla fler patienter ger en nytta för 
samhället men kan också ge en negativ upplevelse då omvårdnaden kan bli lidande i ett snabbt 
handlande. För att ta del av de normativa etiska teorierna med principerna autonomi, inte skada, 
göra gott och rättviseprincipen inom omvårdnad krävs det ett handlings övervägande där vården 
jämför och ifrågasätter om de handlar rätt för att kunna ge bästa möjliga vård. Studiens resultat 
visar på att negativa upplevelser kan härledas till att autonomiprincipen och inte skada principen 
kan ha förbisetts vid utförd omvårdnad. Samtidigt kan göra gott och rättviseprincipen ha tillämpats 
för att hjälpa så många som möjligt så rättvist som möjligt (Öresland & Lützén, 2017). 

7. Slutsats. Patienternas upplevelser av den perioperativa omvårdnaden grundade sig i 
personcentrerad vård. Negativa upplevelser uppkom vid brist av personcentrerad vård och när 
patienten inte var delaktig i omvårdnaden. Bristerna skapade oro och negativa känslor. Positiva 
patientupplevelser av perioperativ omvårdnad uppstod när omvårdnaden var personcentrerad och 
sjuksköterskan såg till patientens individuella behov.  

8. Klinisk nytta. Genom att sjuksköterskan uppmärksammar och applicerar personcentrerad vård 
inom den perioperativa vårdprocessen kan sjuksköterskan bidra till att skapa positiva 
patientupplevelser. Positiva patientupplevelser utmärker att sjuksköterskan har satt patientens 
hälsa i fokus och givit omvårdnad utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. 

9. Förslag till fortsatt forskning.  För att styrka studien behöver vidare studier genomföras, 
förslagsvis kvalitativa alternativt observationsstudier inom personcentrerad omvårdnad. För att 
undersöka och styrka att personcentrerad omvårdnad ger patienter positiva upplevelser. Brister i 
omvårdnaden behöver identifieras och åtgärdas. Den stärkta vårdtilliten som personcentrerat 
förhållningsätt ger sjuksköterskan och patienten behöver också studeras, för att visa vikten av god 
omvårdnad. 
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genom citat och presentationer av 
patientberättelser. Resultat mättnad 
beskrivs och liknade upplevelser 
härledas till andra kontexter. 

 

Upplevelse av att få för lite 
information innan operation.  
 
Oro och rädsla inför operationen 
påverkade bearbetningen av 
informationen. Exempelvis  
förstå. komma ihåg, vågade inte 
ställa frågor  
 
Upplevelse av förväntning att 
ingreppet skulle ta bort all smärta 
befintlig smärta. 
 
Upplevelse av otillräcklig 
information om smärtlindring. 
 
Upplevelse av en brist på personlig 
interaktion mellan patient och 
vårdpersonal.  
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Gustafsson, BA., Heikkilä, K., 
Ekman, S., & Ponzer, S. (2010).  

 
In the hands of formal carers: 
older patients´experiences of 
care across the perioperative 
period for joint replacement 
surgery.  

 
International Journal of 
Orthopaedic & Trauma Nursing,  
12(2), 96-108. 
doi:10.1016/j.ijotn.2010.01.002 

  
Sverige 

The aim of this study 
was to illuminate the 
meaning of care from 
all formal carers 
before, during, and 
after joint replacement 
surgery of the hip or 
knee. 

Inklusionskriterier: Ålder 
över 65 år. Talar svenska. 
Står på en väntelista för knä 
eller höftprotesoperation. 
Informerat samtycke inför att 
vara med i studien. 
 
Bekvämlighetsurval. 
Kvinnor: 6st. Män: 6st. 
Medelålder: 74 (range 67–85) 

  
Bortfall: Två deltagare på 
grund av inställd operation. 
En deltagare blev allvarligt 
sjuk. En deltagare dog innan 
operation. 

 
Patienter från en svensk 
ortopedavdelning som 
planerades att genomgå 
knäprotesoperation. 

  
Intervjuer 
Kvalitativ innehållsanalys. 

Bedömning: medelhög kvalité 
Tydlig metod och analys, 
trovärdigt resultat utifrån en 
kvalitativ longitudinell design. 
Kontexten framförs tydligt 
utifrån studiens syfte. Studien är 
godkänd och granskad utifrån en 
etisk kommittén. 

Resultatet styrks genom olika 
framträdde citat i text från 
deltagarnas berättelser, vilket ger 
artikel en validering. Författarna 
diskuterar och ifrågasätter arbetet 
och resultatet på ett trovärdigt 
sätt. 

Slutorden styrker på att ytterligare 
forskning är nödvändig för att 
beskriva ett program för 
perioperativ vård, inklusive 
närvaro av en specifik 
sjuksköterska för att förbättra 
kontinuiteten och vägledning över 
hela perioperativ perioden något 
som är väldigt relevant för vår 
studie. 

 

Skriftlig information upplevdes 
öka oron inför operationen. 
Upplevelse av att inte våga fråga.  
Ingen trygg kontakt med 
vårdpersonalen.  
Olika information från olika 
personer upplevdes öka oro. 
Operationer som sköts upp 
upplevdes stressande. 
 
Uppfylldes individuella behov 
ökade upplevelsen av förtroende. 
 
Hänsyn och intresse upplevdes 
positivt. 

  
Dåliga erfarenheter accepterades i 
tystnad för att inte skapa konflikt. 
Ville inte göra vårdpersonal 
besvikna. 
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Høvik, LH., Aglen, B., & 
Husby,VS. (2017).  
 
Patient experience with 
early discharge after total 
knee arthroplasty: a focus 
group study.  

Scandinavian Journal Of 
Caring Sciences, 32(2), 
833-842. Doi: 
10.1111/scs.12514 

Norge 

To explore the 
experience of 
patients undergoing 
total knee 
arthroplasty in a 
fast-track pathway 
during the first 2 
weeks after surgery. 

Inklusionskriterier: Patienter 
som genomgått knäoperation 
inom Fast Track. 
 
Exklusionskriterier: Patienter 
utskrivna till 
rehabiliteringsavdelning. 
Patienter med kognitiv 
nedsättning. 

  
Medvetet urval. 
Bortfall: Två patienter pga 
smärta eller att de inte mådde 
bra. 

  
Antal deltagare: 13 st 
Kvinnor: 8 st 
Män: 5 st 
Medelålder 64,2 år. 

  
Deltagare från två olika 
vårdavdelningar i Norge. 

  
Fokusgrupper. 

  
Systematisk text 
kondensation, kvalitativ 
explorativ analys. 

Bedömning som hög kvalité: 
Artikeln undersöker sitt syfte 
genom observationer och 
intervjuer av en specifik 
målgrupp. Tydlig beskriven 
datainsamling och analys. 
Resultatet är begriplig och väl 
genomförd och beskrivs tydligt. 
Finner svaren som trovärdiga 
och pålitliga samt att dessa kan 
överföras till liknande 
situationer. 
Artikelförfattarna beskriver det 
som att de har kritiskt tolkat och 
diskuterat förhållande till en 
relevant teori och forskning med 
att komplettera sitt formulär för 
att kunna få ett mer utförligt 
resultat som var analyserbart 
och skulle kunna styrka mot 
artikelns syfte med tydligt fokus 
på att studera patienters 
upplevelser. Artikeln har 
inklusions kriterier som svarar 
mot vår studie. 

 

Patienter upplevde det glädjande att 
återhämta sig snabbt samt att få komma 
hem tidigt. 
 
Upplevelse av att preoperativ oro kändes 
obefogad när man genomgått en lyckad 
operation. 
 
Upplevelse av att det var viktigt med 
smärtbehandling.  
 
Upplevelse av utmaning genom att styra 
sina egna mediciner.  
 
Upplevelse av trygghet relaterat till erhållen 
kunskap om smärta och vad den beror på 
och att det kommer bli bättre. 
 
Upplevelse av att de var förberedda på en 
lång rehabilitering och accepterat detta. 
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Ingadottir, B., Johansson 
Stark, A., Leino-Kilpi, H., 
Sigurdardottir, AK., 
Valkeapää, K., & Unosson, 
M. (2014).  

The fulfilment of 
knowledge expectations 
during the perioperative 
period of patients 
undergoing knee 
arthroplasty – a Nordic 
perspective 

Journal Of Clinical 
Nursing,  
23(19-20), 2896-2908. 
doi:10.1111/jocn.12552 
  
Finland, Island, Sverige 

To describe the 
possible differences 
between knowledge 
expectations and 
received knowledge 
of patients 
undergoing elective 
knee arthro-plasty 
in Iceland, Sweden 
and Finland and 
also to determine 
the relationship 
between such a 
difference and both 
background factors 
and patient 
satisfaction with 
care. 

Inklusionskriterier:  
Över 18 år. Planerad för 
komplett ledoperation. 
Förmåga att förstå isländska, 
svenska eller finska. Inga 
dokumenterade kognitiva 
nedsättningar. 
  
Bekvämlighetsurval. 
  
Bortfall 89st, svarade ej på alla 
enkäter. 
Antal deltagare: 290st 
Kvinnor: 152st.          Män: 
137st 
  
Nationalitet 
Finland: 80st 
Sverige: 101st 
Island: 109st 
 
Patienter från 
ortopedavdelningar i nämnda 
länder. 
  
Enkäter 
  
Deskriptiv statistik. 

 Bedömning: medelhög kvalité: 
Artikeln undersöker sitt syfte 
genom enkäter. Tydlig beskriven 
datainsamling och analys. 
Resultatet är begriplig och väl 
genomförd och beskrivs tydligt. 
Finner svaren som trovärdiga och 
pålitliga samt att dessa kan 
överföras till liknande situationer. 
 
Artikeln kunde genomföras på ett 
bättre sätt istället för 
bekvämlighets urval som 
resulterade i ett stort bortfall. 
 

Patienter som var välinformerade upplevde ett 
positivt vårdförlopp och deras förväntningar 
uppfylls. 
  
Patienter som inte hade någon förkunskap 
hade upplevelsen av en negativ vårdtid som 
inte mötte deras förväntningar. 
  
Inkluderande av anhöriga upplevdes öka den 
positiva upplevelsen av vården. 
  
Tillgång till kunskap under vårdförloppet 
påverkade förväntningar och upplevelser. 
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Marcus-Aiyeku, U., 
Debari, M., & Salmond, 
S. (2015).  

 
Assessment of the 
Patient-Centered and 
Family-Centered Care 
Experience of Total Joint 
Replacement Patients 
Using a Shadowing 
Technique.  

 
Orthopaedic Nursing, 
34(5), 269-279. 
doi:10.1097/NOR.000000
0000000177 

  
USA 

The aim of this 
project was to assess 
the patient 
experience of 
patients and families 
throughout the entire 
spectrum of total 
joint replacement 
service line care.  

  

Inklusionskriterier: Patienter 
(och deras anhöriga) som 
stod på väntelista för en 
komplett ledoperation. 

  
Avsiktligt urval. 
Antal deltagare: 8. 

 
Patienter från en 
vårdavdelning i USA. 

  
Skuggning. 
Kvalitativ analys. 

Bedömning: Medelhög kvalité 
Artikeln med ett 
kvalitetsförbättringsarbete för att 
förebygga framtida vård med fokus 
på patient- och familjecentrerad 
vård. Flera tänkvärda diskussioner 
och frågeställningar som är lärorika 
och kan appliceras. Fokus på 
patientupplevelsen genom en 
skuggning metodik/observation av 
IHI för att definierades 
hälsoförbättring hos 8 deltagare med 
familjegrupper. Avvikelse beskrivs 
som ett problem vid i överföringen 
från PACU. Forskarna har fått 
presentera studien för PIT då 
resultatet identifierades nödvändiga 
förändringar i patientutbildning och 
kommunikation något som styrker 
kvalitén på artikeln. 
Överförbarheten är något otydlig 
men bör kunna överföras till flera 
olika kontexter. 

Otillräcklig information upplevdes 
skapa oro för framtiden. Oro för 
möjligheten att samverka med familjen 
inför utskrivning. 

  
Upplevt missnöje vid dålig 
koordinering från vården. 

  
Upplevelse av otillräcklig information. 
Information upplevdes enkelriktad. 

  
Upplevelse av inget förtroende och 
ökad oro i och med att anhöriga inte 
involverades. 

  
Upplevelse av att behöva ta ställning till 
saker som inte förstods. 

  
Överlag stor upplevelse av missnöje. 
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Pulkkinen, M., Junttila, 
K., & Lindwall, L. 
(2016). 

 
The perioperative 
dialouge-a model of 
caring for the patient 
undergoing a hip or a 
knee replacement surgery 
under spinal anaesthesia.  

 
Scandinavian Journal Of 
Caring Sciences, 30(1), 
145-153. 
doi:10.1111/scs.12233 

  
Finland 

The aim of the study 
was to describe how 
patients under- 
going either a hip or 
a knee replacement 
surgery under spinal 
anaesthesia 
experienced to be a 
part of the periop- 
erative dialogue as 
an ideal model of 
caring. 

Inklusionskriterier:  
Frivilligt deltagande. Från 
18-70år. Modersmål svenska 
eller finska. Genomgå höft 
eller knäprotesoperation 
under spinal anestesi. 

  
Medvetet urval. 
Bortfall: En deltagare 
tackade nej. 

  
Deltagare: 19st 
Kvinnor: 14st Män: 5st 
Ålder: 48-70år 
Höftoperation: 8st 
Knäoperation: 11st 

  
Formulär ifyllda av 
sjuksköterskor. 

 
Patienter från en 
vårdavdelning i Finland 
planerade att genomgå 
ledoperation. 

  
Kvalitativ latent 
innehållsanalys. 

  
  
  

Bedömning som hög kvalité: Artikeln 
undersöker sitt syfte genom sitt urval i 
intervjuer under hela det perioperativa 
vårdförloppet. Datainsamlingen är 
tydligt beskriven och överförbar. 
Urvalet är relevant till artikelns syfte 
och ingen datamättnad är beskriven. 

Resultatet är begriplig och väl 
genomförd och beskrivs tydligt. 
Valideringen stärks genom citat och 
patienternas egna ord framkommer.  
Svaren är trovärdiga och pålitliga, 
oklart om dessa upplevelser kan 
överföras till liknande situationer då 
upplevelser är väldigt individuella och 
det framgår att resultatet är överförbart 
då urvalet till artikeln är mycket liten. 

En svaghet är att det endast är få 
deltagare och att studien kan ej 
överföras direkt till andra kontexter.  
Artikeln har inklusions kriterier som 
svarar mot vår studie. 

 

Positiv upplevelse av att ha en fast 
sjuksköterska under vårdförloppet. 
Smärta upplevdes som ett hinder och 
att känna sig begränsad. 
Upplevelser av oro och rädsla innan 
operation. 
Rädsla över att vara vaken under 
operationen. 
 
Upplevd trygghet med en fast 
sjuksköterska under vårdförloppet. 
Ökad delaktighet. 
 
Upplevelse av att ångest minskade när 
en sjuksköterska fanns att fråga under 
hela vårdförloppet. 
 
Upplevelse av att få erhålla en 
individuell vård vilket skapade 
tillfredsställelse. Förtroende att prata 
om känslor. 
Förväntan om att smärtan skulle 
försvinna efter operation. Upplevelse 
av otillräcklig information. 
 
Upplevelse av att vara tillfredsställd 
med en fast sjuksköterska. 

  



 
 

29 
 

Artikelmatriser                 Bilaga 2 (8/9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och 
land    

Syfte Metod 
  

Värdering Resultat 

Sheehan, MM., Wilson, 
SF., & Vaz, AM. (2007). 
 
Ambulatory 
Rehabilitation for Hip 
and Knee Arthroplasty. 
Nursing Monograph, 16-
19.  
 
Från https://web-a-
ebscohost-
com.db.ub.oru.se/ehost/p
dfviewer/pdfviewer?vid=
12&sid=0f883238-e3bc-
48e8-bfab-
22f4f93e74a6%40sdc-v-
sessmgr02 
  
Australien 
  
 

The Mater Day Therapy 
Centre (MDTC) was 
established as a pilot 
program to provide 
ambulatory 
rehabilitation for 
patients following hip 
and knee replacements 
at the Mater Hospital, 
Sydney. The program 
has been conducted for 
over 12 months and this 
descriptive study 
evaluates its impact on 
patient care and options 
for 

rehabilitatio.  

  

Inklusionskriterier: 
Knäprotesoperation. 
Höftprotesoperation. Patienter 
som kan gå på egen hand 
  
Medvetet urval. 
  
106 Patientjournaler. 
Medelålder knäprotes: 64,2 
Medelålder höftprotes: 62,8 
Antal män:56 
Antal kvinnor: 50 
  
Statistik från specifikt 
vårdprogram mellan 2006–02 
och 2006–08 i Australien. 
  
Instrument: Functional 
Independence measure, 
Timed ”Up and Go”, Oxford 
Pain Score 
  
Statistisk analys med SPSS 
mjukvara. 

 Bedömning: Låg kvalité 
Artikeln håller ett bra syfte, men har en 
otydlig diskussion kring sin egen 
studie. Syftet beskrivs som att det 
besvaras men det är otydligt skrivet om 
det faktiskt gör det eller inte. Metoden 
genomfördes via registreringar på 106 
deltagare, då urvalet blev 
randomiserade till patienter som 
befunnit sig på den utvalda 
avdelningen, hur inte beskrivs särskilt 
tydligt i artikeln. 

I artikeln beskriver författarna vad de 
mäter i studien, och att de använde sig 
utav behandlings analyser och finner 
stöd i en SPSS-programvara. Metoden 
kan verkligen redovisas tydligare för att 
förstå tillvägagångssättet och 
bedömningen i studiens genomförande. 

Perspektivet lutar sig mer mot vårdens 
perspektiv än till patientnytta. Men då 
intervjuerna från patienterna hade ett 
värde för att stärka patientupplevelser 
till studien.  

 

Patienter kan uppleva andra behov och 
mått på framgång än vad 
sjukvårdspersonalen har. 
  
Patienter upplever att många frågor 
uppkommer gällande smärthantering, 
magproblem, miktions bekymmer samt 
sömnmönster. 
 Även hur vägen tillbaka till vardagen 
ser ut. 
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Specht, K., Kjaersgaard, 
A.P., & Pedersen, B. 
(2016).  

Patient experience in fast-
track hip and knee 
arthroplasty: a qualitative 
study.  

Journal of Clinical 
Nursing, 25(5-6), 836-
845.doi: 
10.1111/jocn.13121 

Danmark  

To explore the lived 
experience of patients 
in fast-track primary 
unilateral total hip and 
knee arthroplasty from 
the first visit at the 
outpatient clinic until 
discharge. 

  

Inklusionskriterier: Total 
höftplastik eller total 
knäplastik 

Exklusionskriterier: <18 år, 
demens, inte förmåga att 
prata/läsa danska, bilateral 
operation, tidigare operation 
höft eller knä motsatt sida, 
psykiska diagnoser samt 
diagnoser som kan påverka 
uppfattning av vårdförloppet. 

Slumpmässigt urval mellan 
augusti 2013-Mars 2014. På 
en vårdavdelning med “Fast 
Track Programme”.  

Antal deltagare: 8st. Kvinnor: 
4st. Män: 4st. Medelålder: 63 
range (42–82). 

Observationer & Intervjuer. 

Kvalitativ explorativ 

Bedömning: medelhög kvalité 
Artikeln har en tydlig struktur och 
beskriver sina områden kring metod och 
diskussion tydligt med kritiskt tänkande.  
Syftet i studien är tydligt men kan besvaras 
på ett enklare sätt i diskussionen. 
Fördelningen av deltagare är jämnt fördelat 
mellan män och kvinnor. Då artikeln 
baserar sitt svar på intervjuer och 
observationer krävs extra försiktighet vid 
tolkning och transkribering. Då studien har 
ett lågt antal deltagare och sker på 1 
specifik plats kan artikeln endas vara 
överförbar i liknande kontexter men blir 
svår att generalisera då målgruppen är 
enkelriktad till den tidpunkt och plats där 
artikelns studie genomfördes. Resultatet 
redovisas tydligt genom tabeller och har 
analyserats via NVivo10. Forskarnas hade 
en avsikt med att vara så objektiv som 
möjligt under strukturanalysen. Studien har 
tagit ställning till ett etiskt tänkande kring 
deltagarna samt givit information och blivit 
godkänd av etisk kommitté Artikeln 
diskuterar ämnen som studie också 
diskuterar, liknelser beskrivs ifrån andra 
artiklar för att stärka sin egen diskussion 
och studiens resultat. 

 

Upplevelser av att känna sig 
orkeslös och märklig vid morfin 
medicinering. 
 
Upplevelse av att vilja undvika 
smärtmedicinering. 
 
Illamående upplevdes 
avskräckande. 
 
Rädsla att bli beroende av morfin. 
Upplevelse av att skylla sig själv 
vid smärta. 
 
Upplevelse av att inte veta hur ont 
man ska ha. 
 
Information muntligt och skriftligt 
upplevdes positivt. 
Upplevelse av att det var svårt att 
minnas all information. 
 
Förväntan av en snabb process. 
Upplevelse av dålig samverkan i 
vårdteamet. 

  



 

 

 


