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SAMMANFATTNING  
 

Bakgrund och syfte: Positionering av patient intraoperativt kan förorsaka skador med 

påverkan på perifera nerver, där skador i övre extremiteterna är vanligast. Skadorna kan 

resultera i smärtor, domningar, stickningar och känselnedsättning samt inskränkt rörlighet i 

nervens utbredningsområde.  Anestesisjuksköterskan och operationssjuksköterskan har ett 

ansvar att tillsammans med operationsteamet säkerställa en optimal positionering under det 

kirurgiska ingreppet. Dokumentation och uppföljning av positioneringsrelaterade skador är 

bristfällig och underrapportering av skador föreligger, vilket ger osäkerhet om i vilken 

utsträckning de förekommer. Kartläggingens syfte var att, hos patienter opererade i nedre 

extremiteterna, beskriva förekomsten av skador relaterade till den intraoperativa 

positioneringen, med fokus på postoperativ smärta, känselbortfall, stickningar och domningar 

i de övre extremiteterna.  

 

Metod: För kartläggningen användes en kvantitativ forskningsansats med deskriptiv och 

komparativ design. Under perioden oktober – december 2013 skattade vid två tillfällen 75 

deltagare som opererades i nedre extremiteterna om de hade smärta, känselbortfall, domningar 

eller stickningar i någon av armarna. Skattningen gjordes dagen innan operationen samt 

postoperativt på uppvakningsavdelningen. I ett för uppföljningen konstruerat protokoll 

registrerades kartläggningens data.  

 

Resultat: En deltagare uppgav nytillkommen smärta i övre extremiteterna postoperativt och 

fyra deltagare uppgav nytillkomna besvär av känselbortfall, domningar eller stickningar i övre 

extremiteterna postoperativt. Ingen signifikant skillnad kunde påvisas om deltagarna var 

positionerade i ryggläge eller sidoläge intraoperativt. 

 

Slutsats: Resultatet i föreliggande kvalitetsuppföljning visar att patienter kan drabbas av 

skador med påverkan på perifera nerver i samband med kirurgiska ingrepp. Det är angeläget 

med noggrann positionering. En systematisk uppföljning av positioneringsrelaterade skador 

postoperativt bör ske så att eventuella skador upptäcks och patienten får stöd och behandling. 

Vidare kan ökad kunskap fås om hur man förebygger dessa skador. 

 

Nyckelord: Intraoperativt, patient positionering, perifer nervskada, postoperativt, smärta. 

 



 

 

ABSTRACT  
 

Background: The positioning of patients intraoperativly may cause injury affecting the 

peripheral nerves of the patient, where the injuries in upper extremities are the most common. 

This may result in pain, numbness, tingling and sensory loss and limited mobility in the areas 

supplied by the affected nerves. The anesthetic and perioperative nurse have a responsibility, 

together with the surgical team, to ensure optimal positioning during surgery. Documentation 

and follow-up of positioning related injuries are inadequate, and under-reporting of injuries 

exists, giving uncertainty about the extent to which they occur. The purpose of the survey was 

to, in patients undergoing surgery in lower limbs; describe the incidence of injuries related to 

the intraoperative positioning focusing on pain, numbness, tingling and sensory loss in the 

upper limbs.  

 

Method: For the follow-up a quantitative research approach with descriptive and comparative 

design was used. From October to December 2013 75 participants who were undergoing 

surgery of the lower limbs estimated twice if they had pain, sensory of loss, numbness or 

tingling in any of their arms.  The estimate was made the day before surgery and 

postoperatively in the recovery department. In a constructed report, developed for this follow-

up, data was recorded.  
 

Results: One participant stated additional pain in the upper limbs postoperatively, and four 

participants reported newly added inconvenience of loss of sensation, numbness or tingling in 

the upper limbs postoperatively. No significant difference could be detected if the participants 

were positioned in a supine or lateral position intraoperativly. 
 

Conclusion: The results of the present follow-up show that patients may suffer injuries 

affecting the peripheral nerves during surgery. It is essential with accurate positioning. 

Systematic follow up should be done postoperatively to detect positioning related injuries, so 

that the patient may get support and treatment. Furthermore, the increased knowledge gives a 

better understanding of how to prevent these injuries. 

 

Keywords: intraoperative, pain, patient positioning, peripheral nerve injury, postoperative,  
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1. INLEDNING  
 

Litteraturen visar att positionering av patienten i samband med kirurgiska ingrepp kan 

förorsaka skador med påverkan på perifera nerver hos patienten. Skadorna som kan orsaka 

stort lidande hos patienten går oftast att undvika. Att tillgodose patientens säkerhet på ett 

betryggande sätt är en grundsten i all omvårdnad och patienterna ska inte utsättas för onödiga 

risker och skador orsakade av hälso-och sjukvård. Anestesisjuksköterskan har i samband med 

operation, tillsammans med operationssjuksköterskan ansvar för en säker positionering. 

Skador ska förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete och effekter av 

omvårdnadsåtgärderna ska följas upp för att säkerställa en god och säker vård. 

 

 I det dagliga arbetet som anestesisjuksköterska och i rollen som handledare för studenter har 

noterats att positionering av patienten inte alltid får den uppmärksamhet och beaktande som 

behövs för en optimal positionering. I litteraturen framgår att dokumentation och uppföljning 

av positioneringsrelaterade skador är bristfällig och att underrapportering av skador föreligger 

vilket ger osäkerhet om i vilken utsträckning de förekommer. 

 

 

2. BAKGRUND  

 
2.1 Positionering 

 

Positionering innebär uppläggning av patienten på operationsbädden i samband med ett 

kirurgiskt ingrepp. Målet med positionering är optimal tillgänglighet till operationsområdet 

för operatören, möjlighet till säker övervakning av patienten för anestesipersonal, 

upprätthållande av så normal kroppsställning som möjligt, samt skydd mot 

positioneringsrelaterade skador. De vanligaste positioneringarna är ryggläge, sidoläge och 

bukläge (Heizenroth, 2011). 

 

 

2.2 Positioneringsrelaterade skador med påverkan muskler, skelett och perifera nerver 

 

Skador hos patienten relaterade till positionering berör framför allt hud och underliggande 

vävnad, muskler och skelett, perifera nervsystemet och känsliga områden såsom ögon, bröst, 

perineum och fingrar (Heizenroth, 2011 ). Översträckning i muskler och leder kan leda till en 

översträckning av perifera nerver men skador kan även uppstå på perifera nerver genom direkt 

tryck på nerv eller omgivande vävnad, vilket kan orsaka ischemi till nerven. Skadorna kan 

resultera i nedsatt sensorisk och/eller motorisk funktion i nervens utbredningsområde med 

smärtor, domningar, stickningar och känselnedsättning samt inskränkt rörlighet.  

 

Beroende av skadans allvarlighetsgrad kan nerven återhämta sig inom kortare eller längre tid. 

Permanenta skador p.g.a. positionering är ovanliga (Sawyer, Richmond, Hickey & Jarratt, 

2000; Winfree & Kline, 2005). Vanligast är nervskador i övre extremiteterna, där lokalisation 

till nervus ulnaris och plexus brachialis är vanligast följt av nervus radialis och nervus 

medianus (Cheney, Domino, Caplan & Posner, 1999; Fritzlen, Kremer & Biddle, 2003; 

Warner et al., 1999; Welch et al. 2009; Winfree & Kline, 2005). Plexus brachialis är ett 

nätverk av nervfibrer i skuldran varifrån samtliga nerver till övre extremiteterna utgår.  
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En positioneringsskada är oftast ensidig och visar sig i regel direkt efter uppvaknandet. 

Fördröjning i symtomdebut förekommer vilket kan relateras till att symtomen maskeras av 

analgetika och anestesimedels effekter. Fördröjningen av symtom gör att det ofta förbises att 

skadan kan vara relaterad till positioneringen (Sawyer et al., 2000;Winfree & Kline, 2005). 

 

 

2.2.1 Riskfaktorer 

 

Risken för skador är störst under regional anestesi och generell anestesi då kroppens 

försvarsmekanismer för att förhindra översträckning av muskler och tryck på nerver är 

utslagna (Fritzlen et al., 2003;Welch et al. 2009) men risk beskrivs också i samband med 

sedering (Cheney et al., 1999). Tiden med specifik positionering har betydelse, men tidsgräns 

för ökad risk anges inte och nervskador förekommer vid både långa och korta operationer 

(Welch et al. 2009). Fysiologiska faktorer som påverkar är bl.a. hypotoni, hypoxi och 

hypotermi (Sawyer et al., 2000;Winfree & Kline, 2005 ). 

 

Ökad risk för skada har patienter med diabetes mellitus, perifer kärlsjukdom, undervikt (Body 

Mass Index [BMI] < 20kg/m
2
) respektive övervikt (BMI > 30kg/m

2
), anamnes på tidigare 

nervpåverkan, rökning och vid alkoholism. Män beskrivs av flera författare ha en ökad risk 

för nervskada (Fritzlen et al., 2003;Prielipp, Morell & Butterworth, 2002; Winfree & Kline, 

2005). Welch et al. (2009) konstaterade ett signifikant samband mellan hypertoni och 

perioperativ nervskada och även mellan ortopedisk-och neurokirurgi och perioperativ 

nervskada. Det sistnämnda relateras till att bukläge är vanligare vid dessa operationer.   

 

 

2.2.2 Strategier för att riskreducera 

 

För att minska risk för skador i plexus brachialis ska, vid all positionering, abduktion 

(sträckning) i axelleden reduceras till max 90 grader. Armbordet ska vara i samma nivå som 

operationsbordet. Kombinationen översträckning och utåtrotation av armen och med ansiktet 

vänt åt motsatt håll än armen i abduktionsläge, ökar ytterligare risken för skada och ska 

undvikas. När axelstöd används ska dessa placeras mot klavikularleden och får inte trycka 

mot mjukvävnaden medialt om leden eller mot humerus. Trendelenburgs läge (ryggläge med 

huvudet lägre än fötterna) kombinerat med axelstöd, och översträckning av armen ökar risken 

för skada. Vid bukläge kan båda armarna placeras efter sidan alternativt placeras armen till 

vilken ansiktet är vänt på ett armbord och den andra efter sidan. I sidoläge placeras den nedre 

axeln i en specialkudde med fördjupning för axeln så att inte skuldran kläms under patientens 

tyngd. En kudde placeras under huvudet för att upprätthålla en linje mellan halskotpelaren och 

ryggraden (American society of anesthesiologists [ASA], 2011; Coppieters, Van De Velde & 

Stappaerts, 2002; Fritzlen et al., 2003; Prielipp et al., 2002).  

 

Skador på nervus ulnaris förebyggs genom att arm på armbord placeras i supination eller 

neutral position. Vid all positionering undviks tryck på nerven där den löper i armbågsleden 

och vid behov polstras proximalt och distalt om leden. Flexion i armbågsleden ska reduceras 

till max 90 grader.  Nervus radialis skyddas genom att undvika tryck på baksidan av 

överarmen av t.ex. operationsbordets eller armbordets hårda kant och nervus medianus 

skyddas genom att undvika tryck på överarmens insida. En översträckning i armbågsleden 

som är mer än vad som är bekvämt för patienten kan orsaka skada på nervus medianus (ASA, 

2011; Prielipp et al., 2002).  
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Tryckavlastande madrasser och kuddar ska alltid användas och alla stöd polstras. För trång 

polstring kan dock öka risk för skada.  Patienten säkras med remmar och nödvändiga stöd och 

förflyttningar av patienten efter inledning av anestesin bör i möjligaste mån undvikas. 

Noggrann dokumentation av övergripande positionering, extremiteternas positionering, 

användandet av polstring och intraoperativa förändringar är viktig för att uppföljning av 

eventuella skador ska kunna göras (ASA, 2011; Fritzlen et al., 2003; Welch et al. 2009). 

 

För att identifiera risker i specifik positionering och optimera kroppsläge intraoperativt är det 

viktigt med en komplett preoperativ historia gällande riskfaktorer tillsammans med en fysisk 

undersökning av patienters smärta och nervpåverkan. En bedömning av patientens 

rörelseomfång för att se hur positioneringen tolereras bör också utföras. Preoperativ historia 

och resultat av fysisk bedömning ska noggrant dokumenteras i journal för att de åtgärder som 

krävs för att förebygga skador ska kunna optimeras. På riskpatienter kan det t.ex. innebära att 

vinklar i axel – och armbågsled ska vara mindre än vad som anges som standardvård (ASA, 

2011; Coppieters et al., 2002; Fritzlen et al., 2003; Welch et al., 2009; Winfree & Kline, 

2005). 

 

Under operationsteamets ”time out” verifieras en korrekt positionering (Heizenroth, 2011; 

Nilsson, Lindberget, Gupta & Vegfors, 2010). ”Time out” benämns den paus som görs strax 

innan kirurgen påbörjar det kirurgiska ingreppet och är en del i World Health Organizations 

(WHO) checklista som används i samband med kirurgiska ingrepp för att öka patientsäkerhet. 

Därefter sker fortlöpande övervakning och uppföljning intraoperativt för att bibehålla optimal 

positionering (ASA, 2011; Fritzlen et al., 2003; Welch et al., 2009). Kontroll av perifera 

cirkulationen med pulspalpation eller pulsoximeter bör följas upp, speciellt på riskpatienter 

(Heizenroth, 2011). Genom postoperativ uppföljning med uppmärksamhet och dokumentation 

av symtom såsom smärtor, domningar, stickningar och känselnedsättning samt inskränkt 

rörlighet i extremiteterna kan tidig upptäckt av skada ske. Då kan också en utredning klargöra 

om skadan är relaterad till positioneringen eller inte, så att rätt behandling initieras (ASA, 

2011; Sawyer et al., 2000; Welch et al., 2009;Winfree & Kline, 2005 ).  

 

 

2.3 Vårdskada  

 

Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) definierar begreppet vårdskada som ” ett lidande, 

kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om 

adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med sjukvården”. En vårdskada 

bedöms som allvarlig om den leder till ”bestående men och inte är ringa” samt om den ”lett 

till att patienten fått väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit”. Lagen syftar till att främja hög 

patientsäkerhet inom hälso-och sjukvård och med patientsäkerhet avses i denna lag skydd mot 

vårdskada.World Health Organization (WHO) definierar adverse event som “a injury caused 

by medical management in contrast to a complication of disease” och preventable adverse 

event “caused by an error or other type of system or equipment failure“ 

(http://who.int/patientsafety/events/05/reporting/guidelines). 

 

En skada är, ur patientens perspektiv, ett oönskat resultat utanför ett normalt sjukdomsförlopp 

och orsakar lidande för patienten. Ur ett sjukvårdsperspektiv betraktas dessa skador ofta som 

en förväntad komplikation snarare än en undvikbar skada (Nilsson, Juhlin, Krook, Sjödahl & 

Rutberg, 2009; Sveriges kommuner & landsting [SKL], 2012). Enligt Soop, Fryksmark, 

Köster & Haglund (2008) kan vid journalgranskning många skador definieras som 

undvikbara. Att bedöma undvikbarhet beskrivs som en svår uppgift eftersom det i de flesta 

http://who.int/patientsafety/events/05/reporting/guidelines
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journalsystem inte framgår i vilken omfattning riktlinjer och vårdprogram följts och i vilken 

utsträckning förebyggande åtgärder vidtagits (Nilsson et al., 2009; SKL, 2012). Brist när det 

gäller dokumentation av positionering beskrivs av både Fritzlen et al. (2003) och Welch et al. 

(2009).  

 

Enligt en nationell studie drabbades över 100000 patienter inom somatisk sluten vård av 

vårdskador i Sverige varje år. Ett högriskområde beskrivs vara i samband med operation och 

invasiva åtgärder (Soop et al., 2008). Vårdgivaren är skyldig att bedriva ett systematiskt 

patientsäkerhetsarbete i vilket ingår att rapportera händelser som riskerat eller medfört 

vårdskada (PSL, 2010 6 kap. 4§). I hälso-och sjukvårdens avvikelsehantering rapporteras det 

som spontant uppfattas som avvikelser och två studier har visat att endast en liten del av alla 

avvikelser rapporteras och de allvarligaste rapporteras sällan (Nilsson et al., 2009; Öhrn, Olai, 

Rutberg, Nilsen & Tropp, 2011). Underrapportering av skador och komplikationer föreligger 

även till kvalitetsregister. Säker vård är en fråga både för enskild medarbetare och vårdens 

system behöver olika rapporteringsmetoder för att undvika underrapportering av vårdskador 

(Öhrn et al., 2011). 

 

Det av stor vikt att identifiera en vårdskada eftersom patient som utsatts för vårdskada alltid 

ska informeras av vårdgivare om skadan samt om patientförsäkringen där patienten har rätt till 

ersättning (SFS, 2010:659; Landstingets ömsesidiga försäkringsbolag [ LÖF] ). 

 

 

2.4 Omvårdnad på avancerad nivå  

 

Omvårdnad omfattar både ett vetenskapligt kunskapsområde och ett patientnära arbete. 

Grunden är en humanistisk människosyn där mötet mellan sjuksköterska och patient skall ske 

med respekt för patientens rätt till integritet och självbestämmande och alla människors lika 

värde och med hänsyn till patienters värderingar, vanor och tro (Svensk sjuksköterske-

förening [SSF], 2010; Internationell Council of Nurses [ ICN], 2012).  

 

 

2.4.1 Specialistsjuksköterskans kompetens och ansvar 

 

Enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100) ställs högre krav på specialistsjuksköterskan 

dels i kunskap, färdigheter och förhållningssätt, dels i fördjupade kunskaper inom den egna 

specialiteten. Specialistsjuksköterskan ska självständigt kunna arbeta i kvalificerat patientnära 

omvårdnadsarbete och kunna bedöma, analysera och utvärdera komplexa vårdsituationer.  

Dessutom ska specialistsjuksköterskan bidra till kontinuerlig utveckling och kvalitets-

förbättring genom att följa upp effekterna av sitt arbete. För att säkerställa en god och säker 

vård krävs också ett förhållningssätt att omsätta och förvalta forskning och evidens inom 

kunskapsområdet (Edberg et al., 2013; SSF, 2010). Den generella kompetensen innebär en 

fördjupning i de sex kärnkompetenserna ”Personcentrerad vård, Samverkan i team, 

Evidensbaserad vård, Förbättringskunskap och kvalitetsarbete, Säker vård och Informatik” 

som baseras på begrepp från Institute of medicine of the National Academies (IOM), Quality 

and Safety Education for Nurses (QSEN) (Edberg et al., 2013; SSF, 2010). Personcentrering, 

teamsamverkan och patientsäkerhet är begrepp som beskrivs ha en central betydelse i den 

perioperativa omvårdnaden (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & SSF, 

2008;Riksföreningen för operationssjukvård & SSF, 2011). 
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2.4.2 Personcentrerad vård 

 

Personcentrerad vård innebär ”att utgå från patienten som person och planera och genomföra 

samordnad vård utifrån personens individuella behov, värderingar, förväntningar och 

föreställningar, med bevarande av personens integritet och värdighet” (Edberg et al., 2013; 

SSF, 2010). Patienten är en person som inte bara kan reduceras till sin sjukdom utan en 

person med egen vilja, resurser och behov som är viktiga att ta i beaktande för att nå 

framgångsrik behandling och främja hälsa. Utgångspunkten i personcentrerad vård är 

vårdpersonalens inbjudan till patienten att ge sin berättelse, där personens upplevelse av 

sjukdomen och hur den påverkar livssituationen, lyfts fram. Berättelsen lägger grund för ett 

partnerskap där patienten blir delaktig i planering och beslut om vård och behandling (Ekman 

et al., 2011). 

 

Omvårdnadsprocessen startas vid det första mötet mellan patienten och operationsteamets 

sjuksköterskor (Yura & Walsh, 1988). Under ett kort möte, ofta med tidspress, ska 

sjuksköterskorna skapa tillit och förtroende hos patienten genom att uppmärksamt och 

engagerat lyssna på patienten. Under samtalet inhämtas underlag för en vårdplan så att 

sjuksköterskorna kan ta omsorgsfulla och noggrant underbyggda beslut för att möjliggöra en 

individuell och säker perioperativ vård. Ett personcentrerat förhållningssätt i samtalet innebär 

att ta hänsyn till patientens behov och önskemål när vården planeras och att det tydligt 

förmedlas från sjuksköterskorna att patientens integritet och värdighet kommer att skyddas 

under operationen. Patienten ska känna trygghet i att utlämna sig till sjuksköterskan och att 

behoven tillgodoses (Lindwall & von Post, 2005; Sundqvist & Andersén-Carlsson, 2013; 

Schreiber & Macdonald, 2010). Därefter påbörjas den tekniskt praktiska aspekten i 

omvårdnaden då sjuksköterskorna ska föra patienten säkert genom det kirurgiska ingreppet 

för att säkerställa det bästa resultatet för patienten och underlätta den postoperativa 

återhämtningen (Schreiber & Macdonald, 2010; Lindwall & von Post, 2005). 

 

I samband med generell anestesi och sedering är patienten medvetslös och kan inte själv 

skydda sin integritet eller tillvarata sin autonomi utan måste ha förtroendet och tillit till att 

sjuksköterskorna övertar de vitala kroppsfunktionerna, skyddar kroppen från faror i 

operationssalen och tillgodoser patientens rätt till respekt för integritet och självbestämmande 

(ICN, 2012; Lindwall & von Post, 2005). Av Schreiber & Macdonald (2010) beskrivs detta 

som ”att vaka över patienten” där det engelska ordet för ”vaka”,”vigil” kommer från vigilance 

med betydelsen ” vaksamhet genom uppmärksamhet för faror”, där anestesisjuksköterskan 

använder sig av strategier som, att vara engagerad i patienten, ha en finkänslighet i samspelet 

mellan människa och teknik samt genom en sofistikerad och smidig kommunikation i teamet. 

Sundqvist (2013)  beskriver detta som ”att hålla patientens liv i sin hand” genom 

anestesisjuksköterskans roll som advokat med skyldighet och ansvar att erbjuda värdig och 

säker vård. Operationsteamets ansvar för omvårdnadsprocessen avslutas först när vården 

övertagits av den postoperativa vårdpersonalen (Schreiber & Macdonald, 2010;Sundqvist & 

Andersén-Carlsson, 2013).  
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2.4.3 Teamsamverkan och patientsäkerhet 

 

Anestesisjuksköterskan och operationssjuksköterskan har ett gemensamt ansvar att 

tillsammans med operationsteamet säkerställa en optimal positionering under det kirurgiska 

ingreppet (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & SSF, 2008; Riksföreningen för 

operationssjukvård & SSF, 2011). Anestesisjuksköterskan och operationssjuksköterskan ska 

ha kunskap om de olika positioneringarna, dess risker och hur dessa förebyggs på ett effektivt 

sätt. Kunskap om vilka riskfaktorer som ska uppmärksammas hos patienten för att vid behov 

anpassa och vidta åtgärder utöver standardvård är också viktigt. WHO:s checklista, där det 

ingår kontroll av att patienten är säkert och korrekt positionerad, är ett bra hjälpmedel för att 

stärka patientsäkerheten (Nilsson et al., 2010).  

 

Anestesisjuksköterskan och operationssjuksköterskan ska dokumentera och följa upp sina 

omvårdnadsåtgärder och rapportera avvikelser samt bedriva kvalitets-och förbättringsarbete 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård & SSF, 2008; Riksföreningen för 

operationssjukvård & SSF, 2011). Därför är en noggrann dokumentation av positioneringen 

och de omvårdnadsåtgärder som vidtas under den intraoperativa perioden samt en systematisk 

uppföljning av positioneringsrelaterade skador postoperativt av stor vikt. 

 

Arbetet på operationssalen är avhängig den samverkan som sker mellan de olika 

professionerna (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & SSF, 2008;Riksföreningen för 

operationssjukvård & SSF, 2011). Olika faktorer som t.ex. optimal åtkomst för kirurgen till 

operationsområdet, anestesisjuksköterskans åtkomst till luftväg, infarter till blodbanan och 

monitorering kan påverka patientens positionering.  En fortlöpande övervakning och 

uppföljning intraoperativt för att bibehålla bästa möjliga positionering bör därför ske 

regelbundet, i likhet med kontrollen av vitalparametrar (ASA, 2011;Fritzlen et al., 2003). 

Om diskussion uppstår mellan teamets medlemmar bör ett gemensamt förhållningssätt vara att 

”smidigt” lösa konflikten för att skydda patienten och ge säker vård (Schreiber & Macdonald, 

2010;Sundqvist & Andersén-Carlsson, 2013). I operationsteamet kompletterar de olika 

kompetenserna varandra som med en ömsesidig respektfull dialog kan resultera i en 

samarbetsvinst som gynnar och stärker patientsäkerheten (Carlström, Kvarnström & 

Sandberg, 2013; Schreiber & Macdonald, 2010; Sundqvist & Andersén-Carlsson, 2013). SSF 

och Svenska läkarsällskapet (2013) menar att ”samverkan i team är en nyckelfaktor för en 

personcentrerad och säker hälso-och sjukvård”(s.9).  

 

 

2.5 Problemformulering 

 

Litteraturgenomgången visar att patienter i samband med kirurgiska ingrepp riskerar att 

drabbas av perifera nervskador relaterat till positioneringen. I en svensk granskning av 

perioperativa skador anmälda till patientförsäkringen redovisas att alla perioperativa 

nervskador som drabbat övre extremiteterna gällt kirurgiskt ingrepp på annan kroppsdel (Räf 

& Netz, 1999). I Socialstyrelsens patientregister med statistik över skador saknas 

specificering av positioneringsrelaterade nervskador (Socialstyrelsen, 2009).  

Welch et al.s (2009) studie visar en lägre förekomst av perioperativa nervskador än i tidigare 

studier. De förekommer dock fortfarande och går att förebygga. I litteraturen framgår också 

att uppföljningen av positioneringsrelaterade skador är bristfällig och en underrapportering av 

skador föreligger, vilket ger osäkerhet om i vilken utsträckning de förekommer.  I en 

kvalitetsuppföljning utförd på en anestesiklinik i Mellansverige hösten 2012 uppgav 4 av 50 

patienter som opererats för total höftplastik eller total knäplastik att de hade smärtor och/eller 
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påverkan på perifera nerver i armarna efter operationen som de inte hade före operationen 

(Icke publicerat material). För att närmare undersöka förekomsten av positioneringsrelaterade 

skador i samband med ortopediska operationer genomfördes en kvalitetsuppföljning vilken 

kan ligga till grund för ett förbättringsarbete med syfte att förebygga perioperativa 

vårdskador.  

 

 

3. SYFTE  
 

Syftet med kartläggingen var att, hos patienter opererade i nedre extremiteterna, beskriva 

förekomsten av postoperativa besvär relaterade till den intraoperativa positioneringen, med 

fokus på smärta, känselbortfall, stickningar och domningar i övre extremiteterna.  

 

 

3.1. Frågeställningar 

 

Hur stor andel av patienterna drabbades av postoperativ smärta i övre extremiteterna som kan 

relateras till den intraoperativa positioneringen? 

Hur stor andel av patienterna drabbades av postoperativt känselbortfall, stickningar och 

domningar i övre extremiteterna som kan relateras till den intraoperativa positioneringen? 

 

 

4. METOD  
 

4.1. Design och urval 

 

För att belysa syftet användes en kvantitativ forskningsansats med en deskriptiv och 

komparativ design (Polit & Beck, 2012). Datainsamlingen var prospektiv med ett konsekutivt 

urval av patienter som var uppsatta på väntelista för planerad operation på ortopedkliniken. 

Urvalet skedde på ett länssjukhus i Mellansverige under perioden oktober – december 2013.  

Patienterna informerades muntligt och skriftlig av författaren vid en gruppinformation i 

samband med mottagningsbesök en vecka före operationen. Författaren kontaktade sedan 

patienterna dagen innan operationen i samband med inläggningen på vårdavdelningen. De 

som då gav sitt samtycke muntligt och skriftligt inkluderades.  Inklusionskriterierna var 

patienter över 18 år, som skulle genomgå ortopedisk kirurgi i nedre extremiteterna. Patienter 

som bedömdes ha kognitiva svårigheter att hantera en numerisk skala exkluderades (Gagliese, 

Weizblit, Ellis & Chan, 2005 ).  

 

 

4.2. Utfallsmått 

 

4.2.1. Smärta   

 

Patienterna fick muntligt svara på frågan om de hade smärtor i någon av armarna, inklusive 

axlar, händer och fingrar. Frågan besvarades med ”ja” eller ”nej”. Vid ”ja”, skattades 

smärtintensitet med numerisk skala (Numerisk Rating Scale, NRS) graderad från 0 till 10, där 

0 = ingen smärta och 10 = värsta tänkbara smärta. NRS för smärta har visat sig vara ett 

smärtbedömningsinstrument som har hög användarvänlighet och reliabilitet för både yngre 

och äldre patienter (Gagliese et al., 2005 ).  
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4.2.2. Nervpåverkan 

 

Patienterna fick muntligt svara på frågan med ”ja” eller ”nej” om de hade nervpåverkan d.v.s. 

känselbortfall och/eller domningar och/eller stickningar i någon av armarna inkluderande 

axel, händer och fingrar.   

 

 

4.3  Datainsamling och registrering av intraoperativa data. 

 

Patientens preoperativa skattning av smärta, känselbortfall, stickningar och/eller domningar 

skedde på vårdavdelning i samband med inskrivning kvällen innan operationen. Frågorna 

ställdes av författaren vid alla tillfällen utom åtta. Vid fem av dessa tillfällen ställdes frågorna 

av samma sjuksköterska och vid de övriga tre tillfällen av två olika sjuksköterskor på 

vårdavdelningen.  Samtliga hade tidigare informerats av författaren om kartläggningen och 

frågeformuläret. Patientens postoperativa skattning på uppvakningsavdelningen (UVA) 

utfördes strax innan transport till vårdavdelningen. Frågorna ställdes av sjuksköterskorna på 

UVA. Deltagarnas svar registrerades i frågeformuläret (Bilaga 1 a). 

Inför skattningen av smärta, känselbortfall, stickningar och/eller domningar kontrollerades 

patientens kognitiva förmåga genom en kontroll av deltagarens orientering till person, tid och 

rum (Gagliese et al., 2005 ).  

 

För registrering av patientens intraoperativa positionering och datainsamling användes ett 

strukturerat uppföljningsprotokoll som var konstruerat utifrån en tidigare studie (Nilsson, 

2013), vetenskaplig litteratur (ASA, 2009; Prielipp et al., 2002; Sawyer et al., 2000; Winfree 

& Kline, 2005) och utifrån författarens kliniska erfarenhet (Bilaga 1). Sex anestesi-

sjuksköterskor utvärderade i enlighet med Polit & Beck (2012) uppföljningsprotokollets 

begriplighet och användarvänlighet.    

 

Demografiska data som registrerades var: ålder, kön, längd och vikt samt patientrelaterade 

riskfaktorer som diabetes mellitus, perifer kärlsjukdom, rökning och hypertoni samt anamnes 

på smärta respektive känselbortfall och/eller stickningar och/eller domningar i övre 

extremiteterna.   Författaren dokumenterade demografiska data i samband med att deltagarna 

inkluderades. Ansvarig anestesisjuksköterska dokumenterade följande intraoperativa data i 

samband med operationens utförande: typ av anestesi, positionering och positioneringstid. 

Med positioneringstid avsågs tiden från inledningen av regional anestesi/generell anestesi till 

patienten lämnade operationssalen. Placering av automatisk blodtrycksmätning, 

neuromuskulär stimulering (train of four [TOF]), perifer venkateter (PVK), artärkatetrar och 

pulsoximetri dokumenterades också. 

 

 

4.4. Dataanalys 

 

Data kodades och registrerades i statistikprogrammet SPSS version 22. Data bearbetades med 

deskriptiv statistik. Data på kvotskalenivå redovisades med medianvärde (md), och minimum 

och maximum värden (min – max) då observationerna var snedfördelade. Data på 

nominalskalenivå redovisas med absoluta (n) och relativa (%) frekvenser.  

    

 Analys för att undersöka skillnader i nominala variabler mellan grupp med respektive grupp 

utan nytillkomna besvär av smärta eller nervpåverkan postoperativt genomfördes med Chi-två 

test.  Om antal frekvenser var färre än 5 i fler än 20 % av cellerna har Ficher´s Exakt Test för 
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små grupper använts. Både Chi-två test och Ficher´s Exakt Test är icke parametriska metoder 

för att undersöka skillnader i frekvensfördelning (Polit & Beck, 2012).  Där variablerna legat 

på kvotskalenivå har Mann Whitney U Test används för att analysera skillnader mellan grupp 

med respektive grupp utan nytillkomna besvär av smärta eller nervpåverkan postoperativt. 

Mann Whitney U Test är en icke parametrisk metod för att undersöka skillnader i 

frekvensfördelning då observationer på kvotskalenivå eller intervallskalenivå är snedfördelade 

(Altman, 1999). Signifikansnivå sattes till < 0,05. Data och analys har kontrollerats av 

medgranskare.  

 

 

4.5 Forskningsetiska aspekter  

 

Informerat samtycke har inhämtats från samtliga deltagare (Bilaga 2). Informationen om 

kartläggningens syfte och genomförande samt att deltagandet var frivilligt och att deltagaren 

när som helst kunde avbryta utan att ange skäl gavs både muntligt och skriftligt. Deltagande i 

kartläggningen eller ett avbrytande medförde ingen påverkan av vård eller behandling. 

Informationen formulerades tydligt och på ett lättförståeligt språk och tillfälle att ställa frågor 

gavs. De som valde att ingå undertecknade informerat samtycke (Helsingforsdeklarationen). 

Skriftligt tillstånd erhölls från verksamhetsledningen på de berörda klinikerna och all berörd 

personal informerades muntligt och skriftligt om kartläggningens syfte och genomförande 

(Bilaga 3).  Ingen intervention har använts och därför har inte patienten utsatts för onödig risk, 

men patientens integritet har berörts och anspråk gjorts på deltagarnas och personalens tid. 

Syftet med kartläggningen var att undersöka vilken omfattning patienterna som genomgår 

operation får påverkan i övre extremiteterna. Kartläggningen kan ringa in eventuella problem 

och bidra till att adekvata åtgärder sätts in som förebygger skador och förbättrar 

vårdkvaliteten.  Det förhindrar onödigt lidande för patienterna och stora kostnader för vården. 

Enligt Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden (2003) skall all 

omvårdnadsforskning tillföra ny kunskap för att bl.a. främja hälsa och lindra lidande.  

Författaren menar att kartläggningen uppfyllde dessa krav. 

 
 

5. RESULTAT  
 

5.1 Demografiska data och bortfall 

 

Totalt inkluderades 79 deltagare i kvalitetsuppföljningen efter att en patient exkluderats pga. 

demenssjukdom och en deltagare avböjt att delta. Bortfallet efter inklusionen bestod av en 

man och tre kvinnor. Tre deltagare tillfrågades av oklar anledning inte postoperativt och en 

deltagare kunde inte följas upp postoperativt då tolk saknades. Medianålder för bortfallet var 

68 år (min 59 max 73).  

  

Medianålder för de 75 deltagare som ingick i kartläggningen var 70 år (min45 max 86) och 

fördelning mellan könen var 33 kvinnor och 42 män. Vanligast förekommande riskfaktor var 

hypertoni (50 % av deltagarna), följt av anamnes på känselbortfall, stickningar eller 

domningar (24 % av deltagarna) (Tabell 1). 

 

 

5.2 Intraoperativa data 

 

Av de som ingick i kvalitetsuppföljningen fick 13 deltagare generell anestesi och 62 deltagare 
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spinalanestesi med tillägg av sedering.  Av deltagarna var 45 stycken positionerade i ryggläge 

och 30 stycken i sidoläge. Medianvärdet för positioneringstiden var 146 min (71 - 278) 

(Tabell 1). 

  
 

Tabell 1. Demografiska och intraoperativa data för 75 deltagare i en kartläggning om förekomsten av 

postoperativa besvär av smärta och nervpåverkan i övre extremiteterna relaterade till intraoperativ 

positionering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5.3. Smärta och nervpåverkan 

  

Sex av deltagarna uppgav smärta i övre extremiteterna preoperativt som skattades mellan 

NRS 1 – 7. Ingen av dessa uppgav smärta postoperativt.  En deltagare som inte uppgett någon 

preoperativ smärta angav postoperativ smärta, NRS 5 (Tabell 2). Sju av deltagarna uppgav 

nervpåverkan (känselbortfall och/eller stickningar och/eller domningar) i övre extremiteterna 

postoperativt. För fyra av deltagarna var detta nytillkomna besvär (Tabell 2) medan tre 

deltagare skattade nervpåverkan både pre- och postoperativt. 

 
Tabell 2. Förekomst av nytillkommen smärta och nervpåverkan i övre extremiteterna hos deltagarna i en 

kartläggning om förekomsten av postoperativa besvär av smärta och nervpåverkan i övre extremiteterna 

relaterade till intraoperativ positionering. 

 

Demografiska och intraoperativa data 

 

n 

 

Andel deltagare 

(%) 

(n=75) 

 

Median/ 

min max 

Ålder år   70/ 45  86 

Män/kvinnor 42/33 56/44  

Diabetes 8 11  

Rökare 3 4  

Perifer kärlsjukdom 1 1  

Hypertoni 38 51  

Anamnes
 
på smärta i övre extremiteterna 26 35  

Anamnes på nervpåverkan i övre extremiteterna  

 

18 24  

Intraoperativa data    

Generell anestesi/spinalanestesi med sedering    13/62 17/83  

Ryggläge/sidoläge 45/30 60/40  

Positioneringstid 

 

  146/ 71 278 

    
Totalt 75 100  

 

Nytillkommen smärta och nervpåverkan postoperativt 
 

n        
 

Andel deltagare (%) 

       (n=75) 

 

Smärta 

 

1 

 

1 

Nervpåverkan 4 5 

   
Totalt 5 6 
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Ingen signifikant skillnad förelåg mellan deltagarna i ryggläge eller sidoläge vad gällde 

nytillkommen smärta i övre extremiteterna postoperativt (p = 0,62) inte heller när det gällde 

deltagarna med nytillkommen nervpåverkan i övre extremiteterna postoperativt (p = 0,16). 

För riskfaktorerna diabetes, rökning, perifer kärlsjukdom, hypertoni samt anamnes på 

känselbortfall, stickningar eller domningar kunde inga signifikanta skillnader mellan deltagare 

med eller utan postoperativ nervpåverkan påvisas.  Inte heller för kön, ålder, typ av anestesi 

eller positioneringstid. Vid postoperativ smärta i övre extremiteterna fanns en signifikant 

skillnad mellan rökare jämfört med icke rökare (p= 0,04), men inte för övriga riskfaktorer.  

 

 Av deltagarna med nytillkomna besvär i övre extremiteterna var fyra kvinnor och en man. 

Medelåldern var 68 år. Positioneringstiden var 115 – 210 minuter. Tre deltagare var 

positionerad i sidoläge och två deltagare i ryggläge. Tre av deltagarna hade besvär från en av 

armarna, två av deltagarna från båda. Påverkad arm var placerad på armbord i fyra fall, kudde 

i tre fall och magen i ett fall och 1- 3 st övervakningsutrustningar var applicerad på påverkad 

arm. Två av armarna med besvär var positionerad i > 90 graders vinkel i armbågsleden och en 

av armarna i > 90 graders vinkel i axelleden (Tabell 3) 

 

 
Tabell 3. Lokalisation av postoperativ smärta och nervpåverkan, demografi och intraoperativa data hos 

deltagarna med nytillkomna besvär postoperativt. 
 

  

BMI = Body Mass Index; RA = regional anestesi (spinalanestesi) med sedering; GA = generell anestesi; PO = pulsoximetri; 

PVK = perifer venkateter; BT = automatisk blodtrycksmätning; TOF = train of four  

 
  
 

 

 

 

Arm  

 

 

Symtom 

 

Kön/ 

Ålder 

(år) 

 

 

BMI 

 

Tid (min)/ 

Anestesi/ 

positionering 

 

Riskfaktor 

 

Vänster arms position 

 

 

Höger arms position 

läge, vinkel       utrustning 

armbåge, 

vinkel axel, 

handens läge 

läge, vinkel       utrustning 

armbåge, 

vinkel axel 

handens läge 

Hö Stickningar 
Man/ 

71 
33,1 

115/RA/ 

Rygg 

Hypertoni, 

diabetes 

Armbord,  

< 90, < 90 

supination 

PO, PVK 
Armbord,  

< 90, < 90 

supination 

PVK, BT 

Hö, 

Vä 

Domningar 

Domningar 

Kvinna/ 

77 
26,6 

210/GA/ 

vä. sidoläge 
Hypertoni 

Armbord 

<90,<90 

neutral 

PO, PVK, 

BT 

På kudde, 

<90, <90 

pronation 

PVK, 

TOF 

Hö, 

Vä 

Stickningar 

Stickningar 

Kvinna/ 

69 
28,1 

180/RA/ 

vä. sidoläge 
- 

Armbord 

>90, >90 

supination 

BT, PVK 
På kudde 

>90, <90 

pronation 

PO, PVK 

Hö Domningar 

 

Kvinna/ 

69 
28,7 

188/RA/ 

vä.sidoläge 
Hypertoni 

Armbord 

<90, <90 

supination 

BT 
På kudde 

<90, <90 

 pronation 

PO, PVK 

Vä 
Smärta 

NRS 5 

Kvinna/ 

54 
30,4 

115/RA/ 

Rygg 
Rökning 

Armbord 

<90, <90 

supination 

PO, BT, 

PVK 

På magen 

>90, <90 

pronation 

- 
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6. DISKUSSION 
 

6.1 Resultatdiskussion 

 

Syftet med kvalitetsuppföljningen var att kartlägga hur stor andel av patienter som drabbas av 

smärta och/ eller nervpåverkan (känselbortfall, stickningar eller domningar) i övre 

extremiteterna som kan relateras till positioneringen. I resultatet uppgav fem deltagare 

nytillkomna besvär postoperativt, varav en deltagare uppgav smärta i övre extremiteterna 

skattad till NRS 5 och fyra deltagare uppgav nervpåverkan i övre extremiteterna. Deltagaren 

med smärta hade inga andra symtom. Smärta kan framkallas av vävnadsskada i t.ex. hud, 

slemhinna och muskler och deltagarens smärta behöver därför inte vara orsakad av 

nervpåverkan (Werner & Strang, 2005).  

 

I litteraturen anges varierande frekvenser för förekomst av perioperativa nervskador som inte 

är relaterat till kirurgiska ingreppet; 0,03 %, (Welch et al., 2009), 15 % (Cheney et al., 1999), 

19 % (Fritzlen et al., 2003.) Resultaten baseras på studier av registrerade perioperativa 

nervskador där positioneringsrelaterade nervskador utgör en del. I en prospektiv studie som 

berörde perioperativa skador på nervus ulnaris var förekomsten 0,05 % (Warner et al., 1999).  

Då föreliggande kvalitetsuppföljnings syfte var att undersöka förekomsten av nervskador i 

övre extremiteterna relaterat till positioneringen, vilket involverar fler nerver än nervus 

ulnaris och berör den intraoperativa positioneringen, så försvåras en jämförelse mellan 

föreliggande kvalitetsuppföljning och tidigare studier. Polit & Beck (2012) beskriver det som 

bristande extern validitet. 

 

En deltagare uppgav smärta NRS 5 postoperativt, men uppgav ingen smärta preoperativt. Sju 

deltagare uppgav smärta preoperativt men inte postoperativt. I en tidigare studie (Nilsson, 

2013) visade resultatet att en signifikant riskfaktor för postoperativ smärta var preoperativ 

smärta. Det är dock känt sedan tidigare att en fördröjning av symtomdebut kan föreligga då 

analgetika och anestesimedel kan dölja symtomen. Annan anledning kan vara att symtomen 

inte rapporteras eller att patientens fokus upptas av andra faktorer t.ex. smärta från 

operationsområdet eller andra obehag postoperativt (Winfree & Kline, 2005). Det kan vara 

anledning till att trots att sex deltagare hade preoperativ smärta, hade ingen av dessa smärta 

postoperativt i kvalitetsuppföljningen. Men å andra sidan anses det att en positioneringsskada 

oftast visar sig direkt efter uppvaknandet och i de fall där det är fördröjd symtomdebut kan ett 

antagande vara att skadan uppkommit i det postoperativa skedet (Warner et al., 1999;Winfree 

& Kline, 2005). 

 

Deltagarna, i föreliggande kvalitetsuppföljning, som hade nytillkomna besvär av 

nervpåverkan följdes upp inom ett till åtta dygn och dessa var då symtomfria, vilket kan tyda 

på att orsaken var ett s.k. fokalt konduktionblock p.g.a. att nerven blir ödematös p.g.a. 

ischemi. Återhämtning sker då oftast inom timmar eller några dygn (Sawyer et al., 2000; 

Winfree & Kline, 2005). 

 

Enligt Polit & Beck (2012) skulle den interna validiteten kunna begränsas av en ökad 

noggrannhet än normalt av de åtgärder som utförs i samband med en kartläggning 

(intervention fidelity). I föreliggande kvalitetsuppföljning skulle det kunna vara så att 

eftersom anestesisjuksköterskorna var medvetna om kartläggningen och uppmärksammades 

på vikten av optimal positionering, var de mer noggranna. Resultatet kunde möjligen ha 

påverkats så att färre deltagare fick postoperativa besvär av smärta och nervpåverkan i 

samband med kvalitetsuppföljningen. Polit & Beck (2012) beskriver också att eftersom 
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patienterna fick skatta besvär av smärta och nervpåverkan preoperativt och var medvetna om 

att de deltog i en kvalitetsuppföljning kan de ha känt efter mer noggrant postoperativt om de 

hade besvär av smärta och nervpåverkan (sensitizationproblems). Resultatet kan då ha 

påverkats så att fler deltagare upplever besvär av smärta eller nervpåverkan. En begränsning 

var att ingen neurologisk undersökning utfördes av de deltagarna med besvär av 

nervpåverkan, därför bör resultatet tolkas med viss försiktighet.  

 

I kvalitetsuppföljningens syfte ingick också att undersöka om deltagarnas besvär kunde 

relateras till positioneringen. Ingen signifikant skillnad kunde påvisas om deltagarna med 

nytillkomna besvär postoperativt av smärta eller nervpåverkan i övre extremiteterna låg i 

ryggläge jämfört med i sidoläge intraoperativt. Resultatet är intressant då en förhållandevis 

stor andel av deltagarna var positionerade i sidoläge. Att sidoläge har ökad risk jämfört med 

ryggläge finns inte underbyggt i litteraturen, men flera författare poängterar att risken att 

skada plexus brachialis är ökad i sidoläge på den arm som ligger nedåt och kläms under 

patientens tyngd (Sawyer et al., 2000; Winfree & Kline, 2005). Dokumentationen i 

uppföljningsprotokollet rapporterar att en av deltagarna med nytillkommen nervpåverkan i 

båda armarna hade > 90 graders vinkel i båda armbågarna samt i en av axellederna.  I 

litteraturen beskrivs den ökade risken för nervpåverkan vid översträckning i > 90 graders 

vinkel i axelled och risken för skada på nervus ulnaris om armbågsleden är böjd i > 90 grader 

vinkel (ASA, 2011; Fritzlen et al., 2003;Prielipp et al., 2002; Winfree & Kline, 2005).  

Övervakningsutrustningen samt vaskulära infarters påverkan som confounders måste beaktas. 

Automatisk blodtrycksmätning kan orsaka tryck på nerv (Fritzlen et al., 2003; Prielipp et al., 

2002; Winfree & Kline, 2005) och vaskulära infarter kan skada nerv vid införandet eller 

orsakad av extravasal infusion (Masoorli, 2007). Deltagarna med nytillkomna besvär hade 

mellan två och tre olika övervakningsutrustningar och/eller vaskulära infarter på arm med 

besvär (PVK, BT, PO, TOF). Ett antagande kan vara att armarnas positionering med dess 

ökade risk var orsak till nervpåverkan. Ett annat antagande kan vara att orsaken var 

övervakningsutrustningen och de vaskulära infarterna.  

 

I föreliggande kvalitetsuppföljning kunde en signifikant skillnad redovisas gällande rökning 

mellan grupperna med och utan nytillkommen smärta. Det var få rökare bland deltagarna 

(3/75) och en av dessa hade nytillkomna besvär postoperativt, vilket kan förklara att det 

statistiskt visade signifikans.  I övrigt kunde ingen signifikant skillnad redovisas mellan 

grupperna med och utan nytillkommen smärta eller nervpåverkan när det gällde riskfaktorer, 

kön, ålder, typ av anestesi eller positioneringstid. Föreliggande kvalitetsuppföljning har ett 

litet urval och enligt Polit & Beck (2012) begränsas den statistiska styrkan vid för små urval 

och förutsättningarna att påvisa skillnader mellan grupperna försvåras vilket ger osäkra 

resultat. Intressant är ändå att i gruppen med nytillkomna besvär var fyra av fem deltagare 

kvinnor jämfört med litteraturen som beskriver att män har en ökad risk för nervpåverkan 

(Prielipp et al., 2002; Warner et al., 1999). 

 

Den nationella studien av vårdskador redovisade att det inträffar omkring 100 000 vårdskador 

varje år och ett högriskområde beskrivs vara i samband med kirurgiska ingrepp (Soop et al., 

2008). I föreliggande kvalitetsuppföljning uppgav 5 av 75 deltagare nytillkomna besvär i övre 

extremiteterna. I dessa fall var besvären övergående men risk för att drabbas av nervskador 

med långvariga besvär föreligger och i ovanliga fall kan nervskadorna bli permanenta 

(Sawyer et al., 2000;Winfree & Kline, 2005), vilket skulle ha kunnat resultera i ett långvarigt 

lidande för dessa deltagare.  En skada/komplikation är ett oönskat resultat för patienten och en 

skada/komplikation som går att undvika ska definieras som vårdskada. Förutom det lidande 

som skadan i sig orsakar patienten drabbas också hon/han av ett ”vårdlidandet”– vilket 
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beskrivs som ett lidande patienten upplever orsakat av vården eller brist på vård och vilkets 

beståndsdelar består av patientens upplevelse av att blivit kränkt. Patienten har i sin sårbarhet 

och i sitt behov av hjälp, utlämnat sig i tillit till vårdpersonalen som har ”makten”. Patientens 

vårdlidande är ett tecken på misslyckande av vården men är samtidigt det lidande som 

vårdpersonalen kan påverka (Arman, 2013).  

 

Förutom lidande för den enskilde orsakar vårdskador stora kostnader för samhället. Den 

studie som socialstyrelsen publicerade 2008 visar att en vårdskada medförde i genomsnitt sex 

extra vårddygn (Soop et al., 2008). Kostnader för detta beräknades till ca sex miljarder.  I en 

undersökning genomförd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, 2013) visar resultatet 

att antalet vårdskador ligger på ligger på ungefär samma nivå och kostnaderna på mellan 6-8 

miljarder kronor. Kostnader för vårdskador är dock svåra att beräkna då dessa ofta är 

fördelade på olika samhällsnivåer under lång tid såsom förlängd vårdtid, ytterligare 

vårdbehov inom öppenvård och rehabilitering, men också invaliditet som kan leda till förlorad 

arbetsinkomst och minskade skatteintänkter för samhället. Vilka kostnader som blivit 

konsekvensen om patienterna i föreliggande kvalitetsuppföljning drabbats av långvariga eller 

i värsta fall permanenta nervskador, är svårt att beräkna. Men troligtvis skulle det resultera i 

ökad vårdkonsumtion, eventuellt både som förlängd vårdtid och ytterligare vårdresurser till 

exempel sjukgymnastbehandlingar och behandling av smärtteam (Sawyer et al., 2000;Winfree 

& Kline, 2005).  

 

Att hög patientsäkerhet upprätthålls i operationsteamet är av yttersta vikt. 

Anestesisjuksköterskan har tillsammans med operationssjuksköterskan ett ansvar att förhindra 

positioneringsrelaterade skador i samband med kirurgiska ingrepp (Riksföreningen för 

anestesi och intensivvård & SSF, 2008; Riksföreningen för operationssjukvård & SSF, 2011). 

I mötet med patienten när hon/han kommer till operationsavdelningen ska risker i den 

specifika positioneringen identifieras. Vilket sker bl.a. genom att sjuksköterskorna inhämtar 

patientens preoperativa historia och gör en bedömning av patientens rörelseomfång för att 

bedöma hur positioneringen tolereras.  Ett personcentrerat förhållningssätt är av stor betydelse 

för att hänsyn ska tas till patientens individuella behov och för att viktig information ska 

förmedlas från patienten till sjuksköterskan (Ekman et al., 2011).  Tidspressen som ofta råder 

på operationsavdelningarna kan innebära en risk att sjuksköterskorna får en bristande 

information från patienten. Bristen på tid kan också försvåra sjuksköterskornas möjlighet att 

skapa tillit och förtroende hos patienten.  Då de inte har den tid som krävs för att verkligen 

lyssna på patientens behov och önskemål kan det leda till bristande omvårdnad med ökad risk 

för skador (Farrell, 2003;Sundqvist & Andersén-Carlsson, 2013).  

 

Specialistsjuksköterskorna i operationsteamet har ett etiskt ansvar att i mötet med patienten ha 

ett personcentrerat förhållningssätt. Då skapas större möjligheter att utföra noggranna 

bedömningar som underlag för korrekta omvårdnadsåtgärder så patienten inte drabbas av 

onödigt lidande (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & SSF, 2008; Riksföreningen 

för operationssjukvård & SSF, 2011;ICN, 2012). I statens och SKL patientsäkerhetssatsning 

ingår ett personcentrerat förhållningssätt som en viktig del i patientsäkerhetsarbetet (SKL, 

2014).  Men säker vård är inte bara ett ansvar för den enskilde medarbetaren som har kontakt i 

frontlinjen med patienten. Lokala säkerhetsåtgärder på arbetsplatsen, organisatoriska 

säkerhetsanordningar och säkerhetssystem måste utformas så att förutsättningar för en hög 

patientsäkerhet främjas (Reason, 2013).  

 

Utifrån de positioneringsrelaterade besvär som framkom i kvalitetsuppföljningen skulle 

möjligtvis en mer utvecklad personcentrerad vård kunnat identifiera risker hos patienterna, 
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med syfte att initiera omvårdnadsåtgärder utöver standardvård. Ett införande av den 

perioperativa dialogen, med tid för operationsteamets sjuksköterskor att träffa patienten för 

samtal före, under och efter operation, skulle kunna vara en möjlighet och ge 

specialistsjuksköterskorna bättre förutsättningar att arbeta utifrån personcentrerad vård och på 

ett systematiskt sätt följa upp omvårdnadsåtgärder. En systematisk uppföljning ger 

möjligheter att tidigt upptäcka positioneringsrelaterade skador men också tillfälle till en 

kritisk analys av den perioperativa omvårdnadens rutiner och metoder för att bidra till 

kvalitetsutveckling. Den perioperativa dialogen har beskrivits både lindra patientens lidande 

och bidra till ökad patientsäkerhet (Lindwall & von Post, 2008). I kompetensbeskrivningen 

föreslås anestesisjuksköterskorna erbjuda ”den perioperativa dialogen”, speciellt till patienter 

med ökade omvårdnadsbehov (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & SSF, 2008). 

Enligt Lindwall & von Post (2008) finns dock hinder för att införa den perioperativa dialogen 

i nuvarande organisation av operationsverksamheterna men det beskrivs också att det finns en 

ovilja hos specialistsjuksköterskorna att ändra arbetssätt.  

 

Det är angeläget att säkerhetssystemet inom hälso-och sjukvården stödjer ett systematiskt och 

proaktivt säkerhetsarbete. I operationsteamet behövs en säkerhetskultur som tillåter en öppen 

diskussion och möjliggör dokumentation och rapportering av avvikelser eftersom det är känt 

att vissa situationer ofta ger upphov till misstag och fel av liknande karaktär. Att identifiera 

risker och hur dessa undviks är grundläggande för ett effektivt säkerhetsarbete. En 

återkoppling av erfarenheter och lärdomar om varför positioneringsrelaterade skador uppstår 

ökar medvetenhet och kunskaper hos vårdpersonalen så att adekvata åtgärder kan vidtas för 

att undvika dessa skador (Fritzlen et al., 2003;Nilsson et al., 2009; Reason, 2013;SKL, 2012).  

 

 

6.2 Metoddiskussion  

 

Med positioneringsrelaterade skador avsågs i kvalitetsuppföljningen smärta, och 

nervpåverkan (känselbortfall, stickningar och domningar) i övre extremiteterna som orsakas 

av deltagarnas positionering intraoperativt (Prielipp et al., 2002;Winfree & Kline, 2005 ).   

 

Eftersom intraoperativ nervpåverkan är en ovanlig skada krävs ett stort urval vilket försvårar 

prospektiva studier. Som design för kvalitetsuppföljningen valdes ändå en prospektiv studie 

med både deskriptiv och komparativ design. Alternativ design kunde vara en retrospektiv, 

fall-kontrollstudie i form av journalgranskning. Den har dock ett lägre bevisvärde och samma 

kontroll över data är inte möjligt (Polit & Beck, 2012). Fördel med prospektiv design var att 

genom kontroll över data med bl.a. noggrann dokumentationen av intraoperativa 

positioneringen och faktorer som t.ex. övervakningsutrustning kan orsaker och samband 

diskuteras och bidra till att utveckla strategier för att förebygga skador och förbättra vården av 

patienterna (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 

 

 I aktuell kvalitetsuppföljning ingick 75 deltagare, vilket kan konstateras var ett litet urval. 

Den statistiska styrkan får ses som låg vilket innebär att inga säkra slutsatser kan dras utifrån 

resultatet. Bortfallet var lågt, < 10 %, och redovisas, vilket får ses som en styrka. I några av 

uppföljningsprotokollen var intraoperativa data ofullständigt ifyllda, men bedöms inte 

påverka resultatet (Polit & Beck, 2012; Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] ).  

 

Syftet med kvalitetsuppföljningen var att undersöka förekomsten av sensoriska symtom 

såsom smärta, känselbortfall, stickningar och domningar. En komplettering av en enkel 

motorisk kontroll hade möjligtvis ökat säkerheten i skattningen av nervpåverkan (Heizenroth, 
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2011;Winfree & Kline, 2005). För att skatta smärtans intensitet användes en numerisk skala 

(NRS) som är validitets- och reliabilitetstestad (Gagliese et al., 2005).  Smärta kan ha olika 

uppkomstmekanism. Smärta framkallad av vävnadsskada i hud, muskler och slemhinna 

(nociceptiv) och smärta som beror på skada på nerver (neurogen). Skattning av smärtintensitet 

med NRS är inte avsedd för att särskilja smärtans genes men då smärta orsakad av skada på 

nerver ofta har en hög intensitet och är mer svårbehandlad skulle den kunna ge viss 

vägledning i om smärtan kan bero på nervpåverkan (Boivie, 2005). Att be patienten skatta 

flera olika symtom samtidigt kan vara ett problem men eftersom nervpåverkan kan innehålla 

alla dessa manifestationer ökar det möjligheten att upptäcka en skada (Brill & Walfisch, 2005; 

Prielipp et al., 2002; Sawyer et al., 2000; Tuncali et al., 2005; Winfree & Kline, 2005).   

 

Frågeformulär och uppföljningsprotokoll konstruerades utifrån en tidigare studie (Nilsson, 

2013) vetenskaplig litteratur (ASA, 2009; Prielipp et al., 2002; Sawyer et al., 2000; Winfree 

& Kline, 2005) och utifrån författarens kliniska erfarenhet. Sex anestesisjuksköterskor testade 

uppföljningsprotokollets begriplighet och användarvänlighet. Utifrån synpunkter från de sex 

anestesisjuksköterskorna korrigerades fortlöpande delar i uppföljningsprotokollet som visade 

sig vara svårt att förstå eller hade blivit feltolkat. Frågeformulär och uppföljningsprotokoll 

bedömdes därefter relevant att använda i föreliggande kvalitetsuppföljning. Polit & Beck 

(2012) rekommenderar att ett studieprotokoll ska validitets- och reliabilitetstestas för att 

stärka en studies interna validitet. Validitets- och reliabilitetstest av frågeformulär och 

uppföljningsprotokoll hade möjligen styrkt föreliggande kvalitetsuppföljnings interna 

validitet.  

 

För att öka validitet i skattningen av utfallsmåtten avgränsades urvalet till operation i de nedre 

extremiteterna då operationer i bål och övre extremiteterna skulle ha kunnat påverka 

skattningen av smärta och nervpåverkan i övre extremiteterna. En begränsning i föreliggande 

kvalitetsuppföljning var att den postoperativa skattningen endast utfördes på UVA. 

Deltagarna kan då varit kognitivt påverkade av analgetika och anestesimedel men eftersom 

skattningen skedde i anslutning till överflyttning till vårdavdelning bedömdes deltagarna vara 

återhämtade från anestesin. För att begränsa risken för bias i skattningen bedömdes patientens 

kognitiva förmåga före skattningen genom kontroll av deltagarnas orientering till tid, rum och 

person (Gagliese et al., 2005). Ett extra tillfälle för skattning av utfallsmåtten postoperativt på 

vårdavdelningen hade eventuellt kunnat förändra resultatet, p.g.a. av tidigare nämnd orsak att 

en fördröjning av symtomdebut kan döljas av analgetika och anestesi samt av andra faktorer 

som distraherar (Winfree & Kline, 2005).  

  

I föreliggande kvalitetsuppföljning var inklusions- och exklusionskriterier tydligt angivna och 

relevanta demografiska data registrerades. Dessa data är av stor vikt för att olika faktorer vid 

sammanställningen skall kunna tas i beaktande som confounders och eventuell selektions bias 

ska kunna uppmärksammas med hänsyn till generalisering. Automatisk blodtrycksmätning, 

PVK och artärkateter kan orsaka påverkan på nerver. TOF nämns inte i litteraturen som orsak 

till smärta och nervpåverkan, men togs ändå med i demografiskt data för att kunna diskuteras 

ytterligare (Fritzlen et al., 2003;Masoorli, 2007; Prielipp et al., 2002; Winfree & Kline, 2005).  

Deltagarna i föreliggande kvalitetsuppföljning bedöms vara representativa för urvalet då 

könsfördelning var relativt jämn och åldern normalfördelad (Polit & Beck, 2012). 
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7. KONKLUSION  
 

 Positioneringsrelaterade nervskador i samband med kirurgiska ingrepp är enligt litteraturen 

ovanliga. De förekommer dock vilket resultatet i föreliggande kvalitetsuppföljning indikerar. 

Att deltagarnas nytillkomna besvär visade sig redan på UVA postoperativt talar för att 

nervpåverkan kan ha uppkommit intraoperativt. Med säkerhet kunde dock inte fastställas att 

nervpåverkan var relaterad till positioneringen men då föreliggande kvalitetsuppföljning har 

ett litet urval begränsas den statistiska styrkan och resultaten är därför osäkra.   

 

När en nervskada orsakad av positioneringen inträffar, drabbas patienten av ett lidande 

orsakat av skadan. En skada som går att undvika orsakar också patienten ett vårdlidande som 

kännetecknas av upplevelsen av att ha blivit kränkt, då patienten i sårbarhet och tillit 

överlämnat sig till vårdpersonalen. Vårdskador tar dessutom stora resurser i anspråk.  

Specialistsjuksköterskorna har tillsammans med övriga i operationsteamet ett etiskt ansvar att 

skydda patienterna och ge den bästa omvårdnaden. De har också en skyldighet att bidra till 

hög patientsäkerhet och inte utsätta patienterna för onödiga risker och skador. Intraoperativ 

positionering är en angelägen del av anestesiologisk omvårdnad och positioneringsskador går 

att förebygga. De kan dock uppstå trots adekvata åtgärder och kvalitativ vård men det är av 

stor vikt att följa upp eventuell påverkan på nerver postoperativt, för att kunna diagnositisera 

och ge adekvat behandling och vård.  

 

 

8. KLINISK IMPLIKATION 
 

Litteraturen och föreliggande kvalitetsuppföljning visar vikten av en noggrann dokumentation 

gällande positioneringen för att uppmärksamma vilka faktorer som påverkar uppkomsten av 

nervskador. Det är också angeläget att vårdpersonalen systematiskt följer upp effekterna av 

omvårdnadsåtgärderna för att tidigt upptäcka skador. Sammantaget kan uppföljning bidra till 

att förbättra rutiner för att minska risken för skador och när skador inträffar tidigt ge rätt 

behandling. Detta skulle minska både lidande för patienten och kostnader för samhället.  

 
 

9. FORTSATT FORSKNING 
 

Det föreligger fortfarande oklarheter i litteraturen vilka mekanismer och faktorer som orsakar 

intraoperativa positioneringsrelaterade nervskador.  De går att förebygga men inte helt 

undvikas trots noggrann positionering och polstring. Fortsatt forskning i ämnet är viktig.   

Då de är sällan förekommande föreligger svårigheter med prospektiva studier. Det är ändå av 

stor vikt att de utförs för att kunna förstå vilka faktorer som kan sättas i samband med dessa 

skador samt hur vi kan förebygga på bästa sätt. Bl.a. saknas kunskaper om effekten av 

polstring och passiva rörelser intraoperativt (ASA, 2011). Föreliggande kvalitetsuppföljning 

kan anses som pilot och skulle kunna användas som underlag för uträkning av urvalsstorlek 

inför fortsatt forskning. 

  

Ett intressant perspektiv är litteraturens beskrivning av sambandet mellan nervpåverkan och 

typ av anestesi där generell anestesi innebär störst risk (Cheney et al., 1999; Fritzlen et al., 

2003;Welch et al., 2009). Cheney et al (1999) beskriver även nervpåverkan i samband med 

regional anestesi i nedre extremiteterna och sedering. I föreliggande kvalitetsuppföljning 

redovisas inte typ eller grad av sedering. Detta vore en intressant och angelägen 
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forskningsfråga att kartlägga graden av sedering och jämföra förekomst av intraoperativ 

nervpåverkan. 

 

Att nervskadan upptäcks senare kan bero på att den inte upptäcks/manifesteras eller att skadan 

uppkommer postoperativt i samband med förlängd immobilisering.  Där t.ex. ryggläge med 

böjda armar eller att armbågarna belastas när personen sitter i fåtölj, vilket skulle kunna ge 

påverkan på perifera nerver. En kvalitetsuppföljning under en längre postoperativ period för 

att undersöka både förekomst av positioneringsrelaterade nervskador och bakomliggande 

faktorer skulle kunna bidra till att öka kunskapen om positioneringsrelaterade nervskador hos 

all vårdpersonal i den perioperativa vården.  
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Bilaga 1.              Frågeformulär och uppföljningsprotokoll 
 

Syftet med uppföljningen är att kartlägga förekomsten av positioneringsrelaterade skador med 
fokus på smärtor och/eller nervpåverkan i övre extremiteterna. 

Hur skattas smärta och nervpåverkan på sidan 2 i frågeformuläret? 

Patienten får svara på följande frågor:  

1. Har du smärtor i någon av armarna inkluderande axel, händer och fingrar?  
Vid Ja bedöms smärtintensiteten med numerisk skala (NRS). 

2. Har du känselbortfall och/eller domningar och/eller stickningar i någon av armarna 
inkluderande axel, händer och fingrar? 
Om patienten anger symtom kryssas Ja i protokollet och aktuellt symtom ringas in.  
Innan frågorna ställs kontrolleras att patienten är orienterad till person, tid och rum. Om så inte är fallet kan 
frågorna inte ställas.   

Vem ställer frågorna och registrerar uppgifterna i frågeformuläret? 

Undertecknad alt. sjuksköterskan på vårdavdelning/postop. utför uppföljningen. 

Första skattningen utförs vid inskrivningen av patienten dagen innan operation.  

Andra skattningen utförs på postop innan patienten går till vårdavdelning. 

Vem registrerar uppgifterna i uppföljningsprotokollet? 

Ansvarig  anestesisjuksköterska registrerar uppgifterna i samband med operationen. 

Information till ansvarig anestesisjuksköterska: 

Positionering görs i enlighet med avdelningens rutiner. 

Armens vinkel från bålen anges i protokollet som:                                 Armbågens vinkel anges i protokollet som: 
0 -90 och > (mer än) 90 grader.                                                                      0 - 90 och > (mer än) 90 grader.                                                

 

 

 

 

Information till patienterna.  
 

Patienten har fått muntlig och skriftlig information.   
 Stort tack för hjälpen!   Anna-Lena                                                                                                                                  
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Bilaga 1 a. 

 

Preoperativt på vårdavdelning (undertecknad/sjuksköterska vårdavdelning).  Signatur:                          

                                                                                                              Datum: Tid:

 Anamnes på smärtor i övre extremiteterna     Ja        Nej 

 Anamnes på känselbortfall och/eller stickningar och/eller domningar 

 i övre extremiteterna     Ja        Nej 

1. Har du smärta i någon av armarna?     Ja        Nej 

Om JA, vilken arm Markera  på skalan med ring runt siffran. 
ingen värsta tänkbara

             Vä                                0  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10

             Hö                                0  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10

2. Har du känselbortfall och/eller stickningar och/eller domningar vänster arm          Ja        Nej 

             Om Ja, ringa in aktuellt symtom

3. Har du känselbortfall och/eller stickningar och/eller domningar höger arm          Ja        Nej 

             Om Ja, ringa in aktuellt symtom

Postoperativt på UVA innan transport till avdelning (sjuksköterska postop) Signatur:

Datum: Tid:

1. Har du smärta i någon av armarna?          Ja        Nej 

Om JA, vilken arm Markera på skalan med ring runt siffran. 
ingen värsta tänkbara

             Vä                                0  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10

             Hö                                0  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10

2. Har du känselbortfall och/eller stickningar och/eller domningar vänster arm          Ja        Nej 

             Om Ja, ringa in aktuellt symtom

3. Har du känselbortfall och/eller stickningar och/eller domningar höger arm          Ja        Nej 

             Om Ja, ringa in aktuellt symtom

Arm för BT         Vä                Hö

Dag 6   ( undertecknad)                                                                              Signatur:       

                        Datum:             Tid:

1. Har du smärta i någon av armarna?          Ja        Nej 

Om JA, vilken arm Markera på skalan med ring runt siffran. 
ingen värsta tänkbara

             Vä                                0  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10

             Hö                                0  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10

2. Har du känselbortfall och/eller stickningar och/eller domningar vänster arm          Ja        Nej 

             Om Ja, ringa in aktuellt symtom

3. Har du känselbortfall och/eller stickningar och/eller domningar höger arm          Ja        Nej 

             Om Ja, ringa in aktuellt symtom

4. Mobiliseringsgrad/gånghjälpmedel:

 Krycka          Vä.            Hö.      Rullator      Rullstol      Sängläge                inga hjälpmedel
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 Bilaga 1 b.  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATIENT ID:_________________________________________________ DATUM: __________

5. Kön                       Man       Kvinna 6. Längd:  __________ 7. Vikt:  ________

8.                              Diab.mell.                        Rökning       Perifer kärlsjukdom      Hypertoni

8. Anestesi       Generell       Spinal       Sedering

9. Positionering       Rygg       Sidoläge        Bukläge

10. Positioneringstid: Min: ____________ (tid från bedövningen/nedsövning  tills opsal ut)

11. Vänster arm

Armens läge Vinkel i axelled Handens läge

          Polstrad efter sidan       0 - 90°                 > 90°

          På mage/bröstkorg Vinkel i armbågsled

          Armbord      0 - 90°                   > 90°

        ____________________

    Patienten rör armen spontant

    Patienten ligger stilla med armen

 

12. Höger arm

Armens läge Vinkel i axelled  Handens läge

          Polstrad efter sidan       0 - 90°                 > 90°

          På mage/bröstkorg Vinkel i armbågsled

          Armbord       0 - 90°                 > 90°

        ____________________

    Patienten rör armen spontant

    Patienten ligger stilla med armen

13. Utrustning

      Pulsoximetri        Vä.arm        Hö.arm Ingen arm

      TOF        Vä.arm        Hö.arm Ingen arm

      BT        Vä.arm        Hö.arm Ingen arm

      Artärkateter        Vä.arm        Hö.arm Ingen arm

      PVK        Vä.arm        Hö.arm Ingen arm

14. Huvudets rotation  Roterat åt vä. arm

    Neutralt

  Roterat åt hö. arm

    Patienten rör huvudet spontant
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Bilaga 2.  Patientinformation och samtycke  

 

Bakgrund 

 

I samband med operation, när man ligger stilla och i samma ställning på operationsbordet 

under en längre tid, finns risk för att drabbas av smärta, stickningar, domningar eller 

känselbortfall. Detta drabbar framför allt armar eller ben. Vi har noggranna rutiner för att 

förebygga att detta skall hända så risken är liten. Våra operationsbord har tryckavlastande 

madrasser och tillbehör som polstras med tryckavlastande kuddar. Syftet med denna 

kvalitetsuppföljning är att undersöka om dessa besvär förekommer bland våra patienter. 

 

Hur går det till? 

 

Om Du väljer att vara med kommer Du att få svara på några frågor innan din operation, om 

Du har, eller tidigare har haft, några besvär av smärtor, stickningar, domningar eller 

känselbortfall i dina armar. Detta följs sedan upp med samma frågor efter operationen när du 

vaknat på uppvakningsavdelningen.  

Vi ser inga risker med att delta i kartläggningen och du kommer att få samma vård som 

brukligt. 

Inga personuppgifter kommer att registreras mer än kön, ålder, diabetes, perifer kärlsjukdom 

och rökning. Registret kommer att vara tillgängligt endast för kvalitetsuppföljningens 

ansvariga. 

Resultatet av kartläggningen kommer att sammanställas och redovisas dels i en magister-

uppsats på Örebro universitet och dels som en kvalitetsuppföljning för personalen vid 

operationsavdelningen, postoperativa avdelningen och avdelning 3 vid Lindesbergs lasarett. 

Inga enskilda personer kommer att kännas igen i sammanställningen. 

Deltagandet är helt frivilligt så du kan avbryta ditt deltagande när som helst, utan att förklara 

varför och utan att det påverkar ditt omhändertagande.  

 

Har Du ytterligare frågor, är du välkommen att höra av dig till ansvariga för 

kvalitetsuppföljningen 

 

 

Anna-Lena Lindhe                           Ulrica Nilsson        

Anestesisjuksköterska                                  Professor och anestesisjuksköterska 

Operationsavdelningen,                                Institutionen för hälsovetenskap och medicin,  

Lindesbergs lasarett                                      Örebro universitet 

Tel: 0581.85542,  070.6291651                    019.301051 

 

 

Jag har tagit del av ovanstående, både skriftligt och muntligt samt fått tillfälle att ställa frågor. 

Jag samtycker till att delta i kartläggningen. Jag har rätt att avbryta deltagandet när jag så 

önskar utan att ange orsak.  

 

…………………………………..                               ………………………………. 

Datum    Namnunderskrift 

 

                        ………………………………. 

    Namnförtydligande 
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Bilaga 3.         Tillstånd från verksamhetscheferna 
 

Till verksamhetschefen för Anestesi-och intensivvårdskliniken samt verksamhetschefen för Ortopedkliniken på 

Lindesbergs lasarett  

 

 

Enligt ANIVA-klinikens PM ”Förebyggande av uppläggningsrelaterade skador” skall 

ansvarig anestesisjuksköterska/operationssjuksköterska kartlägga och dokumentera eventuella 

smärtor och nervpåverkan innan anestesi inleds och postoperativa enheten skall följa upp och 

dokumentera smärtor och nervpåverkan postoperativt. Det är osäkert i vilken utsträckning 

detta aktivt utförs och dokumenteras.  

  

Undertecknad önskar genomföra en kvalitetsuppföljning gällande i vilken omfattning 

patienterna som genomgår operation i nedre extremiteterna får påverkan i övre extremiteterna 

med fokus på smärta, känselbortfall och/eller domningar och/eller stickningar. 

Samtycke inhämtas härmed från verksamhetschefer på ovan nämnda kliniker för detta.  

 

Resultatet från kvalitetsuppföljningen kommer att användas som underlag för en 

magisteruppsats samt redovisas vid klinikerna som en kvalitetsuppföljning.  

 

Ovan nämnda kliniker ansvarar för patienterna. 

 
 

Ansvariga för datainsamlingen: 

 

Anna-Lena Lindhe                           Ulrica Nilsson        

Anestesisjuksköterska                                  Professor och anestesisjuksköterska 

Operationsavdelningen,                                Institutionen för hälsovetenskap och medicin,  

Lindesbergs lasarett                                      Örebro universitet 

Tel: 0581.85542,  070.6291651                    019.301051 

 

Härmed intygas att en kvalitetsuppföljning, gällande i vilken omfattning patienterna som 

genomgår operation i de nedre extremiteterna får påverkan i övre extremiteterna med fokus på 

smärta, känselbortfall och/eller domningar och/eller stickningar, får genomföras. 

……………… …………………………                ………………………. 

Datum  Namnunderskrift                             Namnförtydligande 

……………… …………………………               ………………………. 

Datum  Namnunderskrift                            Namnförtydligande 

 

 
 


