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”When you seek inspiration, 

it’s ideas you want. 
When you pray for guidance, 
it’s ideas that show the way. 

But you have to pay attention!” 
(Richard Bach1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Till min familj och alla de patienter 
som deltagit i avhandlingens arbete 



 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

ABSTRACT 
The overall objective of the thesis is to describe and illustrate the experience of being 
an arthroplastic surgery patient during the perioperative period with regard to the 
issues of communication, pain, suffering and satisfaction with care. While waiting for 
surgery, the participants in this thesis experience suffering in different ways and 
mainly experience health care as being unavailable and negative in a faceless system 
(I). Obtaining information related to their illness is difficult, as it is hard to establish 
contact with health care providers. The responsibility for establishing contact and 
obtaining information rests solely with the patients (II). In Paper I, due to poor 
communication, the respondents express feelings of abandonment, anonymity and 
being disparaged by the health care system. During the participants' journey through 
the health care system, the negative experience acquires a more positive nature, as 
personal contacts are established with health care representatives (I-IV). The findings 
in the different papers (I-IV) are interpreted in the light of Katie Eriksson and Lennart 
Fredriksson’s descriptions of suffering and the caring conversation. There are 
participants in this thesis who have been able to reach a personal understanding of 
themselves and have found reconciliation in suffering. In this way, they have been able 
to maintain or obtain meaning in their lifeworld. Through their own power, or with the 
help of family and friends, individuals may be able to attain confirmation of their 
suffering, have the time and space to suffer and find reconciliation. However, as long 
as health care is experienced as a faceless system, there are individuals in this study 
who are unable to face their suffering. During the patients’ journey through the system, 
it becomes obvious that the system obtains a face when the individuals are able to 
establish trustful contact with an actual person within the system. The system does not 
obtain a face as long as the individuals perceive themselves as being poorly treated by 
health care representatives. In these cases, the system is actually the cause of additional 
suffering. In the terms defined by Fredriksson, the system obtains a face when a 
turning point occurs in the form of a caring conversation. During the waiting time, 
there are few opportunities for a caring conversation. An opportunity is more likely to 
occur when the individual is admitted to hospital. This is reflected in the extensive 
degree of satisfaction with care as expressed in Papers II-IV. High levels of satisfaction 
are reported, although the participants report having experienced high levels of 
postoperative pain. In Paper III, 68% (n=40) and, in Paper IV, 83.5% (n=50) of the 
patients experienced pain of ≥ 4 on the Visual Analogue Scale (VAS). When they have 
been admitted to hospital, the individuals sense that they are confirmed by and visible 
in the system. This visibility is mutual, as the individual becomes an actual person to 
health care representatives. In a caring conversation, a sense of trust is established and, 
as this occurs, the individual and the care provider dare to communicate in an open 
way, where both are present in the situation. 
Key words: Advice, communication, information, nursing, orthopaedic care, pain, 
suffering.  
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SAMMANFATTNING 
Det övergripande syftet med avhandlingsarbetet är att illustrera och belysa 

upplevelsen av att vara patient med behov av ledprotes, avseende aspekterna 
kommunikation, smärtupplevelse, lidande och tillfredsställelse med vård och 
behandling. Under väntetiden för ledprotesoperation upplever deltagarna i 
studierna lidande i olika former, tillika att vården är otillgänglig och onåbar i ett 
ansiktslöst system (I). Att få information om sin sjukdom vad man kan/får/ska göra 
är nästan omöjligt. Kontakten med sjukvården är svår att upprätta och det är 
mestadels patientens ansvar att söka information om vad som händer (II). Den 
bristfälliga kommunikationen som deltagarna i delstudie I upplever, leder till att de 
känner sig missförstådda och nedvärderade av sjukvårdssystemet, och därmed 
befinner sig i en ständig kamp för att få sitt vårdbehov bekräftat. Under deltagarnas 
vandring i sjukvårdssystemet förändras deras negativa uppfattning om vården till 
att bli mer positiv när en reell kommunikation och personlig kontakt etablerats (I-
IV). Fynden i arbetena (I-IV) tolkas inom ramen för Katie Erikssons och Lennart 
Fredrikssons beskrivningar av lidande och det vårdande samtalet. En del deltagare 
i studierna har av egen kraft, eller till följd av personliga egenskaper uppnått 
insikter om sig själva och försonats med sitt lidande, på så sätt har de kunnat 
bibehålla eller uppnå mening i sin tillvaro. Av egen kraft, eller med hjälp av 
anhöriga kan individerna få sitt lidande bekräftat och därmed möjligheten att kunna 
lida ut och försonas med sig själv och den förändrade tillvaron. Så länge som 
sjukvården upplevs som ett ansiktslöst system finns det deltagare i avhandlingen 
som inte klarar av att ta itu med sitt lidande. Under patientens vandring i 
sjukvårdssystemet blir det uppenbart att systemet får ett ansikte först när deltagarna 
kan relatera till vården i form av en reell person. Vården får inte ett ansikte så länge 
som patienten upplever sig dåligt bemött utan detta sker när det med Fredrikssons 
termer uppstår ett vårdande samtal. Under väntetiden för operation finns det 
relativt få tillfällen där ett vårdande samtal har möjlighet att uppstå. Möjligheten 
för detta är dock större när patienten väl är inlagd på sjukhuset för att bli opererad, 
vilket återspeglas i den höga grad av tillfredsställelse med vården som uttrycks i 
delstudie II-IV. Patienterna är tillfredsställda med vård och behandling, trots att de 
har upplevt postoperativ smärta i en hög grad. I delstudie III var det 68% (n=40) 
och i delstudie IV 83.5% (n=50) som hade upplevt smärtor  motsvarande ≥ 4 på 
Visuell Analog Skala (VAS). Under sjukhusvistelsen upplever sig patienten 
bekräftad och synlig i systemet. Synligheten är ömsesidig då även vården 
(systemet) får ett ansikte på patienten. I ett vårdande samtal uppstår en känsla av 
tillit  och när detta sker vågar patienten och vårdaren kommunicera på ett öppet sätt 
där de båda är närvarande i situationen. 

Nyckelord: Information, kommunikation, lidande, omvårdnad, ortopedisk vård, 
råd, smärta. 
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FÖRORD 
“There is no such thing as a problem without a gift for you in its hands. 
You seek problems because you need their gifts” 
Richard Bach 1 

 
Den första tiden i mitt yrkesliv som sjuksköterska arbetade jag inom kirurgisk 

specialitet där många personer med cancer vårdades. Som bekant är smärta ofta ett 
stort problem när cancersjukdomen gör sig påmind. Mitt intresse för smärta och 
dess behandling väcktes och jag började inse att det som avgjorde om behandlingen 
var lyckad eller ej inte bara berodde på vilka metoder eller hur mycket läkemedel 
patienterna fick, utan även hur patienterna uppfattade bemötandet ifrån oss i 
personalen. Det vill säga om de upplevde sig trodda och tagna på allvar. Under min 
tid på kirurgen hölls smärtbehandling under mycket strikta riktlinjer. Sprutor fick i 
princip inte ges oftare än var 4:e timme även om effekten var otillräcklig och 
patienterna uppgav att de hade ont. Detta var definitivt inte bra för deras tilltro till 
oss personal och jag upplevde det som frustrerande att ofta behöva förhandla om 
att få ge mer smärtbehandling. 

Min tid på kirurgen blev relativt kort. De första neddragningarna inom 
slutenvården började göra sig påminda och ”min” avdelning blev nedlagd. Jag 
hamnade inom den ortopediska verksamheten, som dessutom hade varit ett 
favoritämne under sjuksköterskeutbildningen. Där var inställningen till smärta och 
smärtbehandling en helt annan, speciellt när det gällde postoperativ smärta. Tack 
vare mitt intresse för smärta och dess behandling, blev jag utsedd till smärtombud 
på avdelningen och genomgick smärtombudsutbildning arrangerad av 
Riksföreningen mot smärta. Sporrad av utbildningen blev jag inspirerad till att 
försöka göra något konkret för att klinikens behandling av postoperativ smärta 
skulle kunna utvecklas och bli bättre. För att säga att något inte är helt bra så måste 
det finnas ett underlag som stödjer det och idén till att göra en enkätstudie väcktes. 
Under 1996-97 började jag och min kollega Maria Nyberg att göra 
litteratursökningar och skapa en enkät som skulle kunna ge svar på våra 
frågeställningar. I detta arbete etablerades en kontakt med Forsknings- & 
Utvecklingscentrum i Landstinget Västernorrland, som bidrog till att projektet blev 
av mer vetenskaplig karaktär. Detta första arbete utmynnade i en rapport 2, samt en 
artikel (Delstudie III). Inspirerad av resultaten från detta arbete samt 
tillfredsställelsen av att få det publicerat ledde till att jag valde att träda in i nästa 
skede, som doktorand vid avdelningen för anestesiologi och intensivvård vid Umeå 
universitet. Denna avhandling är resultatet av detta utvecklingsarbete. 
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INTRODUKTION 
För att mildra lidande och smärta bland patienter inom vården eftersträvas en 

djupare förståelse av patientens ”värld” i relation till vården och omvårdnaden och 
hur detta upplevs. Utifrån ett humanistiskt och ett ekonomiskt perspektiv är det 
angeläget att finna vägar till att minska patienters lidande orsakad av sjukdom eller 
vård 3.  

I denna avhandling är upplevelse av kommunikation/information, smärta och 
bemötande genomgående teman som återspeglas i de fyra delstudierna. 

Den kronologiska ordningsföljden av studierna är: delstudie III, delstudie IV, 
delstudie I och delstudie II. I syfte att göra ramberättelsen lättare att följa så har 
delstudierna ordnats i en idémässig följd som återspeglar avhandlingens röda tråd 
samt patientens rörelse i sjukvårdsystemet från att vänta på operation, till att få den 
genomförd. Den först genomförda studien (delstudie III), var en katalysator för 
avhandlingens inriktning. Att just patienter som genomgick höft- och 
ledprotesoperation blev föremål för studier beror främst på att dessa är en 
välrepresenterad grupp inom ortopedin som det lämpar sig bra att bedriva 
forskningsarbete kring.  

I delstudie III fann vi att patienterna upplevde en hög grad av smärta 
postoperativt. Trots detta var de tillfredsställda med smärtbehandlingen och det 
personliga bemötandet. Detta är inte något överraskande resultat, men vad som 
studien däremot visade var att de patienter som hade erhållit information om smärta 
och smärtbehandling hade en tendens till att uppleva mer smärta. Detta ledde till att 
information och smärtupplevelse blev det gällande temat i den efterföljande 
delstudien. I Delstudie IV undersöktes två olika typer av information där hypotesen 
endast delvis kunde verifieras. Däremot synliggjordes den stora mängd information 
som patienterna ställs inför och möjligheten de har att tillgodogöra sig all den 
informationen. I sin tur ledde detta vidare till att patientens informations- och 
kommunikationsbehov blev primärt fokus i delstudie I och II. 
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BAKGRUND 
Artros 

Patienterna som ingår i denna avhandlings olika delarbeten lider av artros i höft 
eller knä. 

Ordet artros härstammar från grekiskans arthron (άρθρωση) som betyder led 
och Osis = sjukdom från latinets os med betydelsen genom eller till följd av. I 
exemplet artros ger detta betydelsen: drabbad av abnormal process - sjukdom 4. 

Artros är den vanligaste av de reumatologiska sjukdomarna 5, 6. Som begrepp 
behandlar artros de degenerativa – icke-inflammatoriska ledsjukdomarna, till 
skillnad från till exempel reumatoid artrit som rör de inflammatoriska 
ledsjukdomarna 7. 

Artrossjukdomen kännetecknas av att ledens brosk degenereras/förslits, minskar 
i tjocklek för att till slut tappa sin dämpande och smörjande funktion. Några av de 
huvudsakliga symptomen på artros är smärta och rörelseinskränkningar 5, 7-11.  

Anledningen till att artros uppstår är inte känt, troligen är orsaken 
multifaktoriella. Riskfaktorer för att utvecklar artros anses vara hög ålder, kvinnligt 
kön, låg utbildningsnivå, fetma, tidigare skada i leden och nedsatt muskelstyrka 12. 
Bidragande orsaker tros vara att leden utsatts för mycket belastning som 
exempelvis vid övervikt eller hårt fysiskt arbete 12, 13.  

Förekomst av artros i befolkningen  

Artros orsakar en betydande del av smärta, handikapp och lidande hos den äldre 
befolkningen världen över 14-16. På grund av detta har personer med artros bland 
annat svårt att utföra sina dagliga aktiviteter och är beroende av hjälpinsatser från 
anhöriga och vänner 17, 18.  

Ungefär 80 % av alla personer över 75 år ålder lider av radiologiskt påvisbar 
artros i någon av kroppens leder 14, 19, 20. Hos personer över 85 år finns radiologiskt 
påvisad artros hos i princip alla. Att artros kan påvisas radiologiskt innebär inte att 
den alltid är symtomatisk. Den symtomatiska artrosen ger inte heller alltid ett 
handikapp. I en australiensisk hälsoundersökning var förekomsten av artros cirka 
femtio procent hos kvinnor över 65 års ålder, jämfört med en förekomst på drygt 
39 % hos män 21.  

Behandling av artros  

Det finns tyvärr i nuläget inte någon bot för sjukdomen artros. The European 
League Against Rheumatism (EULAR) slår fast att knäledsartros skall behandlas 
med en kombination av medicinska och icke-medicinska åtgärder, såsom  
analgetika och icke-stereoida anti-inflammatoriska läkemedel (NSAID) samt 
genom att utbilda den drabbade om dennes sjukdom och om vikten av träning. Det 
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sista steget i EULAR’S rekommendationstrappa för behandling innefattar 
ledplastikoperation 22. 

 Ledplastik är ett alternativ för att återställa ledens funktion samt för att lindra 
smärta och lidande, men är inte ett behandlingsalternativ som passar alla 23. De 
vanligaste behandlingsmetoderna för att lindra symtomen stelhet och smärta 
associerade med artros är analgetika och NSAID preparat 6, 11. Det finns dock 
negativa sidor med dessa läkemedel till exempel att de inte är tillräckligt effektiva 
20, har negativa effekter på broskmetabolismen 24, samt har toxiska systemeffekter 
25. 

Det är påvisat att ledplastik har positiva effekter avseende reducerad smärta och 
ökad livskvalitet 26, 27. Ledplastik anses vara en av de mest framgångsrika och 
kostnadseffektiva operationer som blivit introducerade. Vid uppföljning av 
höftprotesopererade har man funnit en tioårig protesöverlevnad på 90 % 28. 

Smärtupplevelsen 

Under flera hundra års tid har smärta setts som en isolerad oberoende 
slutprodukt i ett linjärt sensoriskt signalsystem. Renée Descartes en filosof verksam 
under 1600-talet grundade den synen på smärta 29. Under de kommande 
decennierna utvecklades olika smärtteorier och 1965 presenterade Melzack & Wall 
portteorin (Gate-Control) 30. Enligt portteorin är smärtupplevelsen resultatet av en 
interaktion mellan sensoriska, affektiva och kognitiva faktorer. I och med 
portteorin så följde en större acceptans för att upplevelsen av smärta är av en 
multidimensionell natur, vilket reflekteras i definitionen av smärta enligt the 
International Association for the Study of Pain (IASP)  31:  

“An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or 
potential tissue damage, or described in terms of such damage”. 

Smärtan såsom en subjektiv upplevelse uttrycks tydligt i McCaffery’s 32 
definition av smärta:  

”pain is whatever the experiencing person say it is, and existing whenever 
he says it does”. 

IASP definierar smärta som kronisk om den kvarstår längre än tre–sex 
månader31. 

Dimensioner av smärta 

Ett flertal olika dimensioner av smärtupplevelsen har föreslagits, exempel på 
dessa är: fysiologisk, sensorisk, emotionell, kognitiv, beteendemässig och 
sociokulturell 33 såväl som en existentiell komponent 34. 

Enligt McGuire 33, bör behandlingen i den kliniska situationen inrikta sig på de 
mest relevanta dimensionerna baserat på det sammanhang patienten befinner sig i. I 
ett akutvårdssammanhang kan det vara tillämpligt att mer inrikta sig på de 
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fysiologiska och sensoriska dimensionerna av smärtan, medan i ett sammanhang 
med sjukdomar av mer kronisk karaktär kan det vara fördelaktigt att koncentrera 
sig på de emotionella, kognitiva och beteendemässiga dimensionerna. 

Walker 35 menar att en uppdelning av människans smärtupplevelser i olika 
dimensioner inrymmer en fara, men även fördelar. Faran som kan uppstå, är att 
individen som upplever smärtan endast ses som ett ting, som till exempel en 
värkande rygg eller höft där helhetssynen hamnar i bakgrunden. Ändå finns det 
fördelar med en uppdelning, då det är viktigt att till exempel förstå hur smärta 
fungerar fysiologiskt och neurologisk. Walker menar att det bevisligen finns 
mycket att vinna genom att kombinera de olika synsätten för att på så sätt göra 
vården mer helhetsinriktad. 

Postoperativ smärta 

De senaste trettio åren har problemet med bristfällig behandling av postoperativ 
smärta uppmärksammat i ett flertal olika studier 36-40. Trots vetskapen om att 
patienternas smärta är dåligt behandlad så kvarstår problemet med underbehandlad 
smärta 41 där 30-80% av patienterna fortsätter att uppleva smärtor av måttlig till 
svår intensitet 40, 42-44. 

Den postoperativa smärtan är en fysiologisk skyddsmekanism men för många 
patienter orsakar den ett onödigt lidande. En tillfredsställande behandling av 
postoperativ smärta är nödvändig, inte bara av mänskliga och etiska skäl, utan 
också för att risken för medicinska komplikationer ökar med otillräckligt behandlad 
smärta 45. 

Den postoperativa smärtan är intermittent till sin natur, vilket innebär att den 
kan vara försumbar vid vila, men när patienten rör sig kan smärtan bryta igenom 
för att bli outhärdlig. För personer som genomgår ledplastikoperation är det viktigt 
att kunna träna rörlighet och förflyttning, men på grund av smärtan är det många 
patienter som väljer att röra sig så litet om möjligt vilket leder till att 
mobiliseringen tar längre tid och att risken för medicinska komplikationer ökar 46. 
Medicinska risker som kan associeras till postoperativ smärta är ofta relaterade till 
det endokrina stresspåslaget i organismen som kan orsaka störningar i trombolysen, 
med djup ventrombos och lungemboli som följd för att nämna några 46-50. 

En rad faktorer påverkar patientens smärtupplevelse postoperativt 51-54, exempel 
på dessa är:  

• Patientens fysiska och psykiska tillstånd 
• Den preoperativa psykologiska och farmakologiska förberedelsen av patienten 
• Typ av kirurgi, omfattning och duration 
• Förekomst av postoperativa komplikationer 
• Anestesiteknik 
• Kvalitén på vården på uppvaknings- och vårdavdelning 
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Trots att många av sjukvårdens representanter innehar teoretisk kunskap, 
förfogar över adekvat medicinsk teknik och läkemedel, så utnyttjas ofta denna 
kunskap inte tillräckligt i det praktiska arbetet med att lindra patienters smärta. 
Anledningen till dessa hinder kan enligt Drayer, Henderson och Reidenberg bland 
annat bestå av en överdriven rädsla hos både personal och patient för opioiders 
beroendeframkallande effekt 55. Hos personal kan attityden att patienterna 
överdriver sin smärta finnas. Personalen kan även misstolka patientens 
smärtintensitet då de bedömer åtgärd utifrån ”smärtbeteende”. 

Personal har ibland en tendens till att bedöma patienters smärta utifrån hur deras 
beteende och hur de ”ser ut” mer än enligt vad patienten säger, vilket leder till en 
dålig samstämmighet mellan personal och patient i tolkningen/upplevelsen av 
smärta 56, 57.  

Det är dock icke endast personalen som utgör ett hinder för en god 
smärtbehandling, även patienterna har ofta tendenser till att förringa sin 
smärtupplevelse 58. 

Enligt Rawal och Berggren 59 så består lösningen på problemet med 
postoperativ smärtbehandling inte så mycket i att utveckla nya tekniker och 
metoder, utan i att utveckla en organisation för att utnyttja de existerande 
resurserna. Utvecklandet av en sådan organisation består bland annat av att utbilda 
personal om smärtans fysiologiska grund, analgetikas farmakologiska egenskaper 
samt de medicinskt tekniska hjälpmedel som existerar. En viktig del i ett 
utbildningsprogram består i att synliggöra hinder bestående av personal och 
patienters attityder till smärtbehandling. 

 

Lidande och smärta 

Pain – has an Element of Blank –  
It cannot recollect 

When it began – or if there were  
A time when it was not – 

It has no Future – but itself –  
Its Infinite realms contain 

Its Past – enlightened to perceive  
New Periods of Pain 

(Emily Dickinson 60) 

Lidandets innebörd  

Lidande är enligt Eriksson det djupaste, mest förkroppsliga och naknaste 
tillstånd en människa kan befinna sig i. Lidande och smärta förekommer i samma 
sorts livssituationer och det kan vara svårt eller omöjligt att definiera vari 
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skillnaden ligger mellan de två begreppen 61. Eriksson 62 menar att smärta relateras 
till lidande i situationer där den inte kan kontrolleras, men när smärtan är 
framgångsrikt behandlad, uppfattas den inte som lidande. Det är viktigt att komma 
ihåg att ett lidande kan pågå utan smärta. 

För att förstå innebörden av lidande och smärta måste vi enligt Copp 63 vända 
oss till de personer som sitter inne med kunskapen: 

“We must strain to comprehend what is happening behind the closed eyelids 
of persons in pain and to gain insight into how they are responding, 
enduring, coping. Only those know who have a view from the pillow” (s.69). 

Lidande tär på människans värdighet. Att lida är i grunden ovärdigt och därför 
känner sig människan kränkt varje gång hon lider. Känslan av kränkning kan leda 
till att man inte berättar om sitt lidande för andra. Att försöka se meningen i sitt 
lidande kan vara ett sätt att bekräfta sin värdighet. I mötet med en lidande människa 
krävs finkänslighet för att kunna dela hennes upplevelse. Den lidande människan 
behöver få bekräftelse på sin värdighet som människa 64.  

Eriksson 3, 61 menar att eftersom lidande är en del av livet, så måste uthärdligt 
lidande även vara förenligt med hälsa. I Erikssons ontologiska förståelse av 
Patienten som Den lidande människan ses tre former av lidande i vården nämligen: 
Sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidandet är det lidande 
som kan relateras till själva sjukdomen. Vårdlidande är det lidande som upplevs i 
själva vårdsituationen orsakat av personals handlande eller icke-handlande. Detta 
kan bestå av kränkningar av patientens värdighet, fördömelse och straff, 
maktutövning samt utebliven vård. Vårdlidande ses som ett onödigt lidande som 
med alla medel skall förhindras. Livslidande relateras till vad livet innebär för den 
enskilde personen och vad som händer när dennes liv blir påverkat eller hotat av 
sjukdom 3, 65. 

Charmaz 66 menar att den medicinska synen på lidande som enbart fysiskt 
obehag, både minimerar och ignorerar den verkliga betydelsen för dem som lider 
av kronisk sjukdom. Människor med kronisk sjukdom upplever begränsningar i sitt 
liv, både på grund av själva sjukdomen, men också till följd av social isolering. De 
upplever ofta misstro och känner sig även som en börda för andra människor. 

Morse och Carter föreslår att lidande består av två komponenter: uthärdande 
och känslomässigt lidande. De menar att individen rör sig från uthärdande till 
känslomässigt lidande när orsaken till uthärdandet blir synlig för dem, först då är 
individen tillräckligt känslomässigt stark för att hantera lidandets våldsamma attack 
67. 

Flera författare beskriver att personer som är närvarande i sitt lidande kan 
transformeras och därigenom finna mening i sitt lidande. Vad som till synes 
verkade meningslöst kan därmed bli meningsfullt 61, 67-70. Frank 71 för fram liknande 
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synpunkter när han menar att personer som når en insikt om sin egen sårbarhet har 
lättare att se sin sjukdom som en del av det normala livet.  

Hantering av smärta och lidande  

Smärta och lidande orsakar stress och måste på något sätt bearbetas. Benner och 
Wrubel 72 menar att det vardagliga livets förluster, stora som små förbises.  Benner 
och Wrubel framför kritik mot den kognitiva synen på stress och hanteringen av 
denna. Målet i en fenomenologisk syn på stress och coping är att undvika ett 
instrumentaliserat angreppssätt när det rör mänskligt lidande. Enligt Benner och 
Wrubel är det önskvärt från ett omvårdnadsperspektiv att komma ifrån den 
instrumentaliserade synen på människan då det hindrar vårdpersonalen från att se 
patienten i ett helhetsperspektiv. Ett strikt patologiskt synsätt kan förhindra att 
läkaren eller sjuksköterskan ser vilka inneboende möjligheter den ”sjuke” personen 
har med sig, utifrån tidigare erfarenheter och de personliga mål individen strävar 
mot.  

Smärta i ett fenomenologiskt perspektiv 

Toombs 73 och Merleau-Ponty 74 beskriver att ett fenomenologiskt synsätt kan 
användas för att belysa människors levda erfarenheter i syfte att lära oss mer om 
hur vi förstår vårt varande-i-världen, det vill säga livsvärlden. Toombs 73 menar 
vidare att: 

In order to understand the nature of illness and the experience of the patient, 
it is necessary to focus upon the lived experience of embodiment 
(sid. xiv). 

Vanligtvis i det dagliga livet fungerar kroppen tyst, obemärkt och vi behöver 
inte tänka medvetet för att utföra våra vardagliga sysslor. När vi till exempel kör 
bil så innehar kroppen kunskapen för att sköta de olika funktionerna som att växla, 
gasa och bromsa. Merleau-Ponty 74, Polyani 75 och Benner och Wrubel 72 uttrycker 
det som förkroppsligad, tyst kunskap (embodied intelligence). När så kroppen gör 
sig påmind som till exempel vid knä- och höftledsartros måste vi planera körningen 
mer då vi vet att det kan göra ont att trycka med foten på bromsen. Ett annat 
exempel är den fokuserade tennisspelaren som endast har spelet i sin tanke, om han 
efter en stund får en begynnande bröstsmärta så flyttar sig fokus från spelet till den 
egna kroppen. Leder 76 benämner detta fenomen den dys-funktionella kroppen, det 
vill säga att så länge som kroppen fungerar som den ska så är den 
frånvarande/osynlig, men när sjukdom uppstår blir den synliggjord. Smärta har 
egenskapen att skifta vårt fokus från att vara inriktat på något utanför kroppen till 
ett närvarande i kroppen oftast specifikt lokaliserat till en smärtande kroppsdel.  

Scarry 77 menar att upplevelsen av smärta är väsenskild från alla andra 
kroppsliga och mentala intryck. Smärtan har inte något objekt i den externa världen 
och därför är det svårt att objektivera den i vare sig form, material eller ord. 
Känslor och upplevelser är oftast riktade mot/för något eller någon som finns 
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utanför kroppen, det vill säga där det finns en objektiv extern representation av 
intrycket. Smärtans objektlöshet gör att det fullständigt saknas referenspunkter och 
därför är det svårt att dela eller förmedla smärtupplevelsen till andra människor. 
Scarry hävdar att det enda andra tillstånd som är lika avvikande som smärta är 
inbillning/vanföreställning. 

Kommunikation och bemötande i vården  

Att kommunicera väl med patienter som lider av artros eller andra sjukdomar är 
en viktig uppgift för vårdpersonal, det är även en aspekt som påverkar patienternas 
upplevelse av vårdens kvalité. Bristfällig kommunikation anses vara en stor källa 
till patienters missnöjsamhet med vården 78, 79. Patienter kan uppleva sig 
nedvärderade och misstrodda i kontakten med hälso- och sjukvårdspersonal 66.  

Fredriksson 80 menar att det inom forskningsområdet kommunikation går att 
urskilja två olika traditioner. Dessa kan ses som dualistiska-reduktionistiska och 
holistiska-humanistiska. I den dualistiska-reduktionistiska traditionen kan 
kommunikationen delas upp i en instrumentell och en emotionell aspekt 81. Den 
instrumentella aspekten syftar till att förmedla information om exempelvis 
sjukdomen och behandling i form av en sändare-mottagar modell 82. I den 
emotionella aspekten försöker vårdpersonal skapa en förtroendefull situation 
genom att visa patienten respekt och tilltro, på så sätt kan en gott förhållande 
uppstå mellan patient och vårdare 83.  

I den holistiska-humanistiska forskningstraditionen ses kommunikation som en 
ömsesidig tolknings- och problemlösningsprocess. Här fokuseras på 
förhållningssätt som tar hänsyn till komplexiteten i den mellanmänskliga 
relationen. Sundin 84 kallar detta för en omvårdnadsrelation, vilken karaktäriseras 
av ett tillitsfullt, nära möte mellan patient och vårdare. I mötet skapas ett 
ömsesidigt igenkännande där vårdare och patient bekräftar varandra som värdefulla 
medmänniskor. 

De två traditionerna inom kommunikationsforskning är inte varandra 
uteslutande utan ska snarare ses som kompletterande 80.  

Delstudie III och IV behandlar den mer instrumentella delen av 
kommunikationsprocessen, det vill säga att förmedla information om vård och 
behandling. I Delstudie I och II betraktas kommunikation utifrån den holistiska-
humanistiska forskningstraditionen med en större ömsesidighet i relationen mellan 
vårdare och patient. 

Fredriksson 80 menar att information och effektiv kommunikation inte är 
tillräckligt för att ge en fullgod vård, patienten behöver därför utrymme för att 
berätta om sin upplevelse och sitt lidande i det nära samtalet, i vad han kallar – Det 
vårdande samtalet. Det vårdande samtalet består av tre delar: Den narrativa 
aspekten, Den relationella aspekten samt Den etiska aspekten. I teorin kring det 
vårdande samtalet menar Fredriksson att kommunikationens uppgift och betydelse 
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är att upprätta en gemenskap, och kommunikationen är ontologiskt sett det 
vårdande i det vårdande samtalet, det vill säga det som lindrar lidande och leder 
till hälsa. 

Att vara beroende av vård är ett mellanmänskligt fenomen och kampen för att få 
vård kan syfta till minskat lidande och i en djupare mening ses som en kamp för 
själva existensen. Kampen kan ges innebörd i den unika relation som finns mellan 
den som är beroende av vård och den som ger vård 85.  

Eriksson 3 menar att omvårdnadspersonalen är en viktig del av patientens värld, 
en nära relation med till exempel en enskild sjuksköterska kan ha en avgörande 
betydelse för att vården skall uppfattas som bra eller dålig. Hon menar att patienten 
önskar ett äkta möte där han/hon ses som en fullvärdig människa och blir tagen på 
allvar. Eriksson kallar detta för communion, vilken hon anser är essensen i 
omvårdnaden. 

Att visa en annan människa tillit är att synliggöra sin egen sårbarhet, trots detta 
innebär det mänskliga livet att vi normalt möter varandra med en naturlig tillit. För 
att möta en annan människa med misstro krävs speciella omständigheter, detta 
gäller för den allmänmänskliga relationen i kontakten med andra människor 86, s 48. 
Överfört till vårdsituationen kan det innebära att misstro uppstår när individen 
utsätts för kränkande händelser och dåligt bemötande från vårdpersonal. 

Preoperativ information i relation till postoperativ smärta och oro/ångest 

Då smärta ses som en multidimensionell upplevelse kräver den även 
multidimensionella behandlingsstrategier 87, såväl som olika sätt för att förbereda 
individen på den kommande operationen via till exempel preoperativ information 
88. 

Tidigare studier påvisar motsägelsefulla fynd avseende den preoperativa 
informationens påverkan på postoperativa effektmått som exempelvis smärta och 
oro/ångest. I en ofta citerad studie från 1964 89, rapporteras att den grupp som 
erhöll information om smärta och smärtbehandling upplevde mindre smärta, 
konsumerade mindre analgetika och hade en kortare sjukhusvistelse än 
kontrollgruppen. I andra studier menar författarna att information kan sensitisera 
patienten till att uppleva mer smärta 51, 90.  

Vidare anses preoperativ information vara ett viktigt verktyg för att minska 
oro/ångest i relation till operation 51, 91, 92. Patienter efterfrågar ofta information som 
kan relateras till ångest och oro såsom smärta och andra postoperativa symptom 93. 

McDonald, McNulty, Erickson och Weiskopf  94, menar att patienter måste bli 
undervisade och få information om att smärta ej är av godo och att effektiv 
smärtbehandling kan minimera risken för postoperativa komplikationer. 
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Att vänta på ledprotesoperation 

Förekomsten av artros och behovet av ledplastik i höft och knä kan förväntas 
öka i framtiden till följd av en kombination av ökande riskfaktorer (ålder, övervikt, 
och ledskador), samt att operationsteknikerna utvecklas och blir tillgängliga för fler 
personer 95. 

Tidigare studier har påvisat att långa väntetider inför vård och behandling har 
negativa konsekvenser för den hälsorelaterade livskvalitén 96, såväl som för det 
psykologiska välbefinnandet och den sociala samvaron 97. Hajat et al 98 menar att 
personer som fått vänta länge på ledprotesoperation har en sämre långtidsprognos 
jämfört med personer som har kortare väntetider. 

Andra studier har studerat patienters acceptans för väntetider 99, 100, i dessa var 
väntetiderna godtagbara för patienterna. Medianväntetiden för att få träffa 
specialistläkare i ortopedi var drygt en månad, samt för knäprotesoperation ca två 
månader. Detta kan jämföras med väntetiderna i Sverige som idag är mellan en 
vecka och tre år för ett förstagångsbesök hos specialistläkare i ortopedi, liksom för 
höft- och knäprotesoperation 101.  

Patienters egen syn på väntetider avseende ledprotesoperation har endast 
studerats i en kvalitativ studie tidigare. Denna studie undersökte patienternas syn 
på vem som skall prioriteras för ledprotesoperation 102. Fynden visar att deltagarna 
anser att grad av smärta och handikapp skall avgöra prioritetsordning, dessutom 
bör hänsyn tas till individuella omständigheter.  

Problemformulering 

I Sverige genomförs det cirka 20 000 höft- och knäledsplastiker varje år 103, 104. 
Väntetiden för att bli opererad är i många fall ända upp till tre år 105. I det offentliga 
sjukvårdssystemet finns statistik tillgänglig avseende antalet personer som väntar 
på operation, väntetidens längd och antalet operationer som genomförs. Kunskap 
saknas om hur de berörda personerna upplever sin situation.  

”Any powerful idea is absolutely fascinating and absolutely useless, 
until we choose to use it” 
Richard Bach 106 

DET ÖVERGRIPANDE SYFTET MED AVHANDLINGEN 
Det övergripande syftet med avhandlingsarbetet är att illustrera och belysa 

upplevelsen av att vara patient med behov av ledprotes, avseende aspekterna 
kommunikation, smärtupplevelse, lidande och tillfredsställelse med vård och 
behandling. 

 Se tabell 1 för en övergripande sammanställning av de olika delstudiernas 
innehåll. 
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Specifika syften i de olika delstudierna 

De i avhandlingen ingående delstudierna syftade till att: 

Delstudie I  

• studera den levda erfarenheten av att vara på väntelista för 
ledplastiksoperation i höft eller knä, samt vilka konsekvenser väntetiden 
får i det dagliga livet. 

Delstudie II 

• studera hur personer som väntar på eller som nyligen genomgått 
ledplastikoperation, tar till sig information om sin sjukdom och dess 
behandling, samt hur informationen som ges motsvarar deras behov.  

Delstudie III 

• undersöka om patienterna preoperativt hade informerats om smärta och 
smärtbehandling samt om detta påverkade deras upplevelse av smärta 
postoperativt. Dessutom studerades patienternas grad av upplevd smärta 
efter operationen, allmän tillfredsställelse med vården och 
smärtbehandlingen efter operation. En utgångshypotes för studien var att 
mindre än hälften av patienterna skulle uppleva smärtor motsvarande ≥ 4 
på Visuell Analog Skala (VAS). 

Delstudie IV 

• studera om man genom att ge specifik information avseende förloppet av 
den postoperativa smärtan och behandlingen av denna, kan påverka 
patienterna till att uppnå en bättre smärtbehandling postoperativt. 
Sekundärt studerades även den preoperativa informationens påverkan på 
upplevd grad av oro. 

 
Tabell 1. En övergripande sammanställning av den vetenskaplig analysen för huvudinnehållet i 
de i avhandlingen ingående delstudierna. Notera att de olika kategorierna är av begreppslig natur 
och inte är varandra uteslutande. 

 Att vara i 
väntan på 
operation 

Information/ 
Kommunikation 

Upplevelse 
av smärta 

Lidande Bemötande Tillfredsställelse 
med vård & 
behandling 

I X X X X X X 
II X X X X X X 
III  X X  X X 
IV  X X  X X 
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METOD 
Avhandlingsarbetet har genomförts med en multimetodsdesign 107, 108. För en 

överblick över studiedesigner och metodik se tabell 2. 
Tabell 2. Här ges en övergripande bild över de i avhandlingen ingående studierna, 
avseende studiedesign och metodik 
Delstudie Ansats/Design Datainsamling Analysmetodik 

I Kvalitativ/Deskriptiv Individuell öppen intervju Tolkande Fenomenologi 
II Kvalitativ/Deskriptiv Fokusgruppintervju Latent 

Innehållsanalys 
III Kvantitativ/Deskriptiv Strukturerad intervju Deskriptiv/Komparativ 

statistik 
IV Kvantitativ/Interventiv  Kontinuerlig VAS-

skattning, frågeformulär 
Deskriptiv/Komparativ 
statistik 

    

 
Kvalitativa metoder använda i avhandlingen 

I delstudie I och II var ett mål att uppnå bättre förståelse över innebörden av att 
vara patient och vilka informationsbehov de upplever sig ha. Kvalitativ metod är 
speciellt värdefull vid inhämtning av ny kunskap avseende människors upplevelser 
av och innebörd av specifika fenomen, samt rörande komplexiteten i mänskligt 
handlande 109. 

Intervjuer 

Delstudie I genomfördes med hjälp av individuella intervjuer, och delstudie II 
med fokusgruppintervjuer med öppna frågor 107, 110-112. De individuella intervjuerna 
genererade berättelser, som enligt Sandelowski 113 möjliggör en förståelse av 
mänskliga upplevelser. Eller som Benner 114 uttrycker det: 

“Narrative accounts of skilful comportment allow participants to describe 
their everyday concern and practical knowledge, thereby giving access to 
practical worlds” (s.112). 

Möjligheten att använda öppna frågor ger detaljrikedom och förståelse för den 
individuella upplevelsen 112. De individuella intervjuerna ger en bättre möjlighet 
för detta än fokusgruppintervjuer, då en del personer kan ha svårt för att öppet 
berätta om sina upplevelser inför främmande personer.  

Intervjuer medger generellt möjligheter för forskaren att tränga in i frågor som 
är viktiga för forskaren. 

I delstudie I genomfördes individuella intervjuer i två faser. I den första fasen 
intervjuades personer som hade genomgått total knäplastik. Intervjuerna ägde rum i 
avskildhet på sjukhusets avdelningar. I den andra fasen intervjuades personer som 
väntade på att bli kallade till operation för total höftplastik. Intervjuerna 
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genomfördes i deltagarnas hem. Avsikten med att inkludera deltagare i två faser, 
var att få en bredare bild över deltagarnas upplevelser och erfarenheter, då 
deltagarna även kunde ha det lättare att beskriva detta när de befann sig i den 
aktuella situationen, det vill säga, väntade på operation. 

Fokusgruppintervjuer anses ha flera starka sidor bland annat genom att få in 
flera individers synpunkter avseende ett specifikt ämne inom en begränsad 
tidsrymd 112. En annan styrka hos fokusgrupper är den synergistiska effekten 
gruppsamspelet kan ha för att generera och diskutera frågeställningar 111, 115. 

Både den individuella (delstudie I) och fokusgruppintervjun (delstudie II) har 
genomförts på likartat sätt, där intervjuaren/moderatorn har definierat 
intresseområdet som intervjun ska innefatta. Därefter har uppföljningsfrågor ställts 
om det har varit nödvändigt att leda respondenterna/deltagarna tillbaka till det 
intresseområde som intervjun var avsedd för, samt för att uppmuntra dem till att 
fördjupa sina resonemang. Alla intervjuerna blev inspelade på band och har 
därefter skrivits ut ordagrant. 

Analys av intervjudata 

För att analysera det genererade intervjudatat har två olika metoder använts: 
Benners 72, 116 tolkande fenomenologiska metod – Interpretive Phenomenology (IP), 
samt latent innehållsanalys 112, 117.  

Interpretive Phenomenology  

Intervjuerna genomförda i delstudie I är analyserades utifrån IP, vilken är 
utvecklad med ett fenomenologiskt perspektiv inspirerat av Heidegger och 
Merleau-Ponty 72, 74, 116, 118. Ett flertal författare har använts sig av Benners metodik 
119-121  

I det förhållningssätt som uttrycks i IP anses att människan upplever sitt varande 
i världen genom förkroppsligad kunskap. Benner menar att allt vi gör berör oss i 
olika grad beroende av vilken situation vi befinner oss i och hur vi förstår denna 
situation. Detta gör att människan alltid måste ses som en helhet där kropp och själ 
är förenade. För att kunna tolka och förstå individers dagliga livserfarenheter måste 
det tas hänsyn till det sociala och kulturella sammanhanget som individen befinner 
sig i. De kunskaper vi bär med oss som erfarenheter påverkar vårt agerande i den 
aktuella situation vi befinner oss i, samtidigt som vårt agerande påverkas av hur vi 
tror situationen kommer att påverka vår framtid 72, 116. 

I tolkningen av människors levda erfarenheter innefattas en metodologisk del, 
utgående från den hermeneutiska cirkeln, där de enskilda delarna sammanförs till 
en helhet 122. 

Ett mål i IP är att finna likheter i vardagligt vetande, händelser och 
förkroppsligade upplevelser. Detta kan uppnås genom att finna paradigmfall som 
förkroppsligar meningen i det vardagliga handlandet, och presentera det på ett 
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trovärdigt sätt där det inte är taget ur sitt sammanhang. Ett paradigmfall är ett starkt 
exempelfall, som i IP ger uttryck för likheter mellan flera studiedeltagare. Ett 
paradigmfall kan bestå av en individs berättelse som ger uttryck för flera av 
intervjudeltagarnas utsagor, eller bestå av en helhet sammanförd av flera deltagares 
berättelser. Användandet av paradigmfall har tillsammans med den tematiska 
analysen syftet att ge läsaren en möjlighet att förstå och relatera till egna liknande 
situationer och på så sätt kunna bedöma trovärdigheten i fynden 114. 

De utskrivna intervjuerna analyserades enligt Benners riktlinjer 72, 116. 
Analysproceduren inkluderar flera interrelaterade processer där tolkningen rör sig 
mellan delarna och helheten 116, 122, 123. Texten lästes igenom ett flertal gånger av 
mig och mina medförfattare för att få en övergripande uppfattning om vad 
innehållet handlade om. Under dessa genomläsningar identifierades 
meningsenheter. Meningsenheterna representerade den minsta del som texten 
kunde delas upp i utan att innehållet togs ur sitt sammanhang, därmed bestod dessa 
av sammanhängande meningar och stycken. Därefter kodades meningsenheterna 
för att kunna finna gemensamma nämnare, liksom för att kunna göra jämförelser 
mellan de olika deltagarna. Simultant med genomläsningarna och kodningen har 
paradigmfall identifierats. I samband med och efter kodningen har en tematisk 
analys genomförts. De teman som identifierades uttrycker meningsfulla mönster, 
attityder och förhållningssätt relaterat till aspekter av att vänta på operation. 
Slutligen har texten lästs igenom igen och jämförts med både paradigmfallen och 
temana i syfte att uppnå en helhetsförståelse.  

Latent innehållsanalys 

Delstudie II analyserades med hjälp av latent innehållsanalys 117, 124.  

I den latenta innehållsanalysen försöker man kategorisera den underliggande 
meningen, eller dynamiken i den situation som beskrivs i texten. Med andra ord 
försöker man se det icke uttalade budskapet i en text 125. Det görs inga försök att 
kvantifiera antalet ord eller kategorier 126.  

Innehållsanalysen gjordes enligt Pattons riktlinjer 112. Han anser att alla 
kvalitativa studier är unika, och därför är analysprocessen unik för varje enskild 
studie. Se delstudie II för en detaljerad beskrivning av analysförfarandet. 

För att öka trovärdigheten av analysen i delstudie I och II har kodningen, 
kategoriseringen och tematiseringen, kontinuerligt diskuterats mellan de olika 
författarna tills konsensus har uppnåtts 112, 127. 

Kvantitativa metoder använda i avhandlingen 

De två avslutande studierna i avhandlingen har en kvantitativ design, där 
delstudie III var en deskriptiv studie och delstudie IV en prospektiv 
interventionsstudie med såväl behandlings- som kontrollgrupp 107.  
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Deskriptiv metodik 

Delstudie III var en deskriptiv studie där datainsamlingen skedde med 
strukturerade intervjuer utifrån ett frågeformulär. Syftet med deskriptiva studier är 
att observera, beskriva samt att dokumentera företeelser som de visar sig och ibland 
även fungera som hypotesgenererande inför kommande studier 107. 

Frågeformuläret som låg till grund för den strukturerade intervjun innehöll: 
demografisk bakgrundsinformation, huvudsaklig smärtbehandling, smärtintensitet, 
dessutom grad av tillfredsställelse med smärtbehandling, samt grad av 
tillfredsställelse med allmänt bemötande av personal. Intervjuerna genomfördes 
företrädesvis den tredje dagen efter operation.  

Interventionsmetodik 

I interventionsstudier med experimentell design exponerar forskaren en 
behandlingsgrupp för en förutbestämd åtgärd – en intervention, vilket inte 
kontrollgruppen blir. I övrigt skall det eftersträvas att grupperna är likvärdiga 
avseende bakgrundsvariabler såsom kön och ålder eller andra variabler som kan 
antas påverka jämförelsen. 

Delstudie IV var en interventionsstudie där patienterna randomiserades till 
behandlings- eller kontrollgrupp 107, med 30 personer i vardera gruppen. 
Interventionen bestod av att behandlingsgruppen erhöll specifik information och 
kontrollgruppen rutininformation. Hypotesen var att den specifika informationen 
skulle stimulera patienterna i behandlingsgruppen till att vara mer aktiva i sin 
smärtbehandling, och därmed uppleva mindre smärta postoperativt. Informationen 
till både behandlings- och kontrollgruppen gavs av en och samma person. 

Dagen före operation erhöll både behandlings- och kontrollgruppen 
rutininformation skriftligt och muntligt. Innehållet i denna behandlade mest 
praktiska saker relaterade till vad som skulle hända under inskrivningsdagen och 
resten av sjukhusvistelsen, t.ex. att de skulle få lämna blodprover, gå på ekg-
undersökning samt vilka personer de skulle få träffa. De fick även en 
demonstration av Visuell Analog Skala (VAS) för att de skulle vara bekanta med 
den och kunna skatta sin smärta efter genomgången operation. 

Som tillägg till sedvanlig rutininformation fick behandlingsgruppen specifik 
information, skriftligt och muntligt. Innehållet i den specifika informationen 
baserades på en litteraturgenomgång 128-131, såväl som utifrån författarens (MS) 
erfarenhet av ortopedisk vård. Detta kombinerades med Orem’s begrepp om 
stödjande-utbildande omvårdnadssystem 132, som innehåller rekommendationer om 
implementering av preoperativ information. Informationen hade till syfte att 
understödja och uppmuntra deltagarna till att få insikt och kunskap om vikten av att 
hålla smärtan på minsta möjliga nivå. De blev till exempel instruerade att påkalla 
behandling så snart deras smärta återkom, då det är lättare att förebygga smärta än 
att behandla den när intensiteten är hög. De blev även informerade om att en 
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välbehandlad postoperativ smärta kan förebygga postoperativa komplikationer 
samt ha positiva effekter på deras återhämtning efter operation, med exempelvis 
kortare vårdtid och ett bättre långtidsresultat. För en mer detaljerad beskrivning av 
informationens innehåll se delstudie IV.  

Mätinstrument 

Demografiska data och smärtbehandling 

I delstudie III och IV användes ett formulär för insamlande av demografiska 
bakgrundsdata. I delstudie III noterades huvudsaklig smärtbehandling. I delstudie 
IV summerades analgetikakonsumtionen avseende antal tabletter delat på 
substansområde och, där det var möjligt, beräknades morfinekvivalent dos 47. 

Smärtintensitet 

I delstudie III användes VAS för skattning av maximal smärtintensitet vid vila 
och rörelse. Vid mätningen som genomfördes på den tredje dagen efter operation 
skattade patienten såväl den värsta postoperativa smärtan liksom sin uppfattning 
om smärtan före operation. 

I delstudie IV skattade patienterna intensiteten av sin upplevda smärta enligt 
VAS, var tredje timme direkt efter operation samt under de tre första dagarna 
postoperativt. 

I delstudie IV illustreras patienternas VAS-skattade smärta via två index, dels 
genom ett dagligt smärtindex (Daily Pain Index – DPI) där värdet är beräknat 
utifrån ett medelvärde av de tre högsta VAS-värdena under dagen. Det andra måttet 
totalt smärtindex (Overall Pain Index – OPI) bestod av medelvärdet av de tre 
högsta värdena under hela den postoperativa perioden, det vill säga 
operationsdagen till dag tre. Patienternas upplevelse av smärta utvärderas även i 
förhållande till antalet mättillfällen som registrerats. När smärtan understeg fyra på 
VAS vid tre efterföljande tillfällen var den ansvariga sjuksköterskan instruerad att 
avsluta smärtskattningarna. Därmed blir detta ett mått på att smärtan avtar hos 
patienten.  

De psykometriska egenskaperna hos VAS är välkända och hög validitet och 
reliabilitet har rapporterats 133. 

Ångest/Oro och Kontroll 

I delstudie IV användes ett självskattningsinstrument utvecklat av Perry m.fl. 134 
för variablerna vanligen upplevd grad av oro/ångest (trait anxiety) samt upplevd 
oro/ångest just nu (state anxiety). I detta instrument ingår även frågor om generellt 
behov av kontroll över situationer samt specifikt kontrollbehov avseende 
analgetika. Instrumentet använder sig av tre- och femställiga likertskalor 107.  
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Tillfredsställelse med smärtbehandling och allmänt bemötande 

I både delstudie III och IV inkluderades frågor avseende tillfredsställelse med 
smärtbehandling och tillfredsställelse med allmänt bemötande. Frågorna var 
konstruerade med en struktur utgående från frågor använda av de Wit m.fl. 135. 
Frågorna var femställiga skalor av likerttyp 107 och mätte grad av tillfredsställelse 
med smärtbehandling, respektive allmänt bemötande. 

Analys av kvantitativa data – Statistiska metoder 

Deskriptiva analyser har i huvudsak genomförts med hjälp av numeriska värden 
och procent för kategorivariabler.  

Vid analyser av data på motsvarande ordinal nivå har icke-parametriska 
metoder använts. Vid deskriptiv statistik har medianen redovisats tillsammans med 
kvartilvärdena. För analyser av samband har Spearman´s rank korrelations 
koefficient (rs) använts, samt Mann–Whitney test, och Chi-två test (χ2) vid 
gruppjämförelser. I tillämpliga fall har även logistisk regression använts för att 
justera för tänkbara störande faktorer 136.  

I avhandlingen betraktas Visuell Analog Skala (VAS) som en ordinalskala och 
har därför analyserats med icke-parametriska metoder vid gruppjämförelser. 

Vid jämförelser av grupper med data på kvotnivå (till exempel 
morfinekvivalenta doser av analgetika) har Student’s t-test använts 136. 

För att ett resultat skall anses vara statistiskt signifikant har signifikansnivån 
p≤0.05 tillämpats 136. 

De statistiska analyserna har genomförts med hjälp av statistikprogrammet 
SPSS version 6.0– 10.1 137. 

Deltagarna i delstudierna 

I tabell 3 ges en översiktlig bild över deltagarna i de olika delstudierna avseende 
kön, ålder och bortfall. 

Tabell 3. Deltagarna i de fyra delstudierna 

Delstudie Antal deltagare Ålder 

 Män Kvinnor Totalt Median 
(min-max) 

I 9 9 18 72 (51-82) 

II 6 10 16 71 (54-75) 

III 30 29 59 71 (50-86) 

IV 24 36 60 73 (54-86) 
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Delstudie I  

Deltagarna i delstudie I inkluderades i två faser för att uppnå en bred 
uppfattning över innebörden av att vänta på ledprotesoperation. I första fasen 
inkluderades nio personer konsekutivt från ortopedklinikens väntelista (januari-
mars 1999). Dessa nio patienter hade en vecka före intervjun, genomgått en total 
knäplastik. Innan operationen genomfördes hade de varit uppsatt på väntelista i 30-
40 veckor. Deltagarna i den första fasen ingår även i delstudie IV. I den andra fasen 
inkluderades ytterligare nio personer (september-december 2001) från 
ortopedklinikens väntelista. Dessa personer väntade fortfarande på kallelse till 
operation, och hade vid intervjuns genomförande väntat i 30-65 veckor. Alla 
deltagarna hade primär artros i knä eller höft och ingen hade någon ytterligare 
diagnos avseende muskuloskeletal sjukdom. De personer som rekryterades i den 
första fasen tillfrågades vid inskrivning för operation om de ville delta i studien. 
Deltagarna i den andra fasen kontaktades medan de fortfarande väntade på 
operation och tillfrågades per telefon om de ville vara med i studien. 

Delstudie II 

I delstudie II genomfördes intervjuer i fyra fokusgrupper med fyra personer vid 
varje tillfälle. Grupperna bestod av personer som väntade på eller som nyligen hade 
genomgått ledplastik operation. Mixningen av personer som väntade på operation 
med sådana som redan opererats gjordes för att få en mer omfattande helhetsbild 
över informationsbehov och kommunikationsaspekter relaterade till kontakten med 
sjukvården. Inklusion skedde utifrån listor som tillhandahölls av den deltagande 
ortopedkliniken. Personer som hade väntat på operation i minst sex månader eller 
blivit opererade en till två månader tidigare tillfrågades per telefon om deltagande. 
Av 40 personer som tillfrågades om deltagande var det 24 som valde att inte delta. 
Sammansättningen avseende kön och ålder skiljde sig inte markant åt mellan de 
som deltog i studien och de som valde att avstå.  
Delstudie III 

I delstudie III inkluderades 59 patienter (29 kvinnor och 30 män) som opererats 
med höft- eller knäledplastik vid ortopedkliniken i Sundsvall. Patienterna var jämnt 
fördelade mellan klinikens tre avdelningar och de inkluderades konsekutivt tills 60 
deltagare i studien hade uppnåtts. Data ifrån en av individerna uteslöts på grund av 
felaktig diagnos. Antalet försökspersoner bestämdes utifrån en styrkeberäkning och 
var beräknade utifrån förekomst av smärta beskrivet i litteraturen 36, 37, 40, 46, 56, 59, 138.  

Delstudie IV 

Rekrytering till studien genomfördes enligt ett systematiskt urval där den första 
patienten slumpmässigt valdes till en av grupperna och därefter alternerades 
följande patienter till kontrollgrupp respektive behandlingsgrupp 139. 
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Inklusionskriterier var: primär artros i knäled som orsak till en total knäledsplastik, 
äldre än 50 år, samt mentalt orienterad och förmåga att förstå informationen och 
frågeformulären. Dessutom måste de ha samtyckt till deltagande. Totalt inbjöds 67 
patienter att delta i studien, fem nekade deltagande och ytterligare två utvecklade 
förvirringstillstånd efter operationen. Fördelning mellan kvinnor och män var 
likvärdig i behandlings- respektive kontrollgruppen. Antalet individer i urvalet 
baserades på en styrkeberäkning utifrån resultatet från delstudie III. vilket gjordes 
för att kunna urskilja statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna. 

Etiska aspekter 

Att bedriva kvalitativ forskning med intervjumetodik ger undersökaren en unik 
möjlighet att ta del av den intervjuades upplevelse av sin livssituation vilket kan ge 
en djupare förståelse över dennes situation. Intervjuerna som genomfördes i 
delstudie II och III berörde för deltagarna ämnen som var viktiga och engagerande 
och i viss mån känsliga. Med detta i åtanke har intervjuaren givit deltagarna en 
möjlighet att med egna ord berätta om sina upplevelser och tankar om det studerade 
ämnet. I genomförandet av intervjuerna har intervjuaren försökt vara känslig för 
situationen, uppmuntrat till att berätta om jobbiga situationer, men inte pressat 
deltagarna om det väckt för mycket negativa känslor. Intervjusituationen har inte 
endast väckt negativa känslor utan deltagarna har även givit uttryck för att det har 
varit positivt att prata om egna och ta del av andra personers upplevelser och 
erfarenheter. 

Delstudie IV var en interventionsstudie där en grupp fick ”behandling” och inte 
den andra. Ett resonemang fördes mellan medförfattarna om det var oetiskt att 
utelämna behandling för en grupp. Ett konstaterande gjordes dock; ingen 
information undanhölls för kontrollgruppen då ingen påverkan gjordes avseende 
vad avdelningspersonalen informerade eller inte informerade patienterna om. 
Personalen på avdelningarna var medvetna om att en studie pågick, däremot var de 
inte informerade om att patienterna blev utsatta för en intervention. Efter studiens 
avslutande blev personalen informerade om att studien var en interventionsstudie 
samt vilka resultat som uppnåtts, inga etiska spörsmål har lagts fram av personalen 
vid dessa tillfällen. 

Tillstånd för de olika delstudiernas genomförande har inhämtats från både 
verksamhetschefen vid ortopedkliniken i Sundsvall såväl som från den regionala 
forskningsetikkommittén vid Umeå Universitet (diarie nr: 96-181, 98-28, 98-230 
samt 03-321). 

Vid inklusion till de olika delstudierna har alla deltagare blivit informerade 
muntligt och skriftligt om de övergripande frågeställningarna. De garanterades 
konfidentialitet, informerades om att deltagandet var frivilligt samt att de kunde 
avsluta sitt deltagande när som helst utan att uppge någon anledning. De har även 
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blivit erbjudna att kontakta studieansvarig i efterhand om de har funnit behov till 
det. 

 

FYND/RESULTAT  
Delstudie 1 

Den första delstudien studerade den levda erfarenheten av att vara på väntelista 
för ledprotesoperation i höft eller knä, samt vilka konsekvenser väntetiden får i det 
dagliga livet. Paradigmfallet och de sex temana visar att smärtan, rörelsehindren 
och den ovissa väntan på operation påverkar alla livets aspekter på ett negativt sätt.  

 Studiedeltagarna förmedlar en djup känsla av att ha tappat sin värdighet som 
människa i en fruktlös kamp mot ett ansiktslöst ”system”. ”Kampen” har drivits i 
syfte att etablera en kontakt när vården till synes varit onåbar. Känslor av 
kraftlöshet och frustration uppstod när ”systemet” nedvärderade dem som individer 
och endast såg dem som objekt.  

Genom att etablera en god kontakt med personer inom sjukvården har individen 
kunnat få sitt omvårdnadsbehov tillgodosett, vilket gör att väntan på operation 
blivit mer uthärdlig. 

Att finna, eller skapa mening i lidande relaterat till sjukdomen förefaller att ha 
haft en avgörande betydelse i ”kampprocessen”. Personer som klarat av att 
bibehålla eller skapa mening i sitt liv har förmågan att omformulera sin livsvärld 
och leva ett fullgott liv trots grava smärtor och handikapp.  

Att dessutom ha en understödjande omgivning i form av släkt och vänner kan 
också underlätta den långa väntetiden. 

Det som framgår i såväl paradigmfallet som temana är den fruktlösa kamp som 
studiedeltagarna upplever när de väntar på operation.  

Delstudie II 

I delstudie II studerades hur personer som väntar på eller som nyligen 
genomgått ledplastik operation, tar till sig information om sin sjukdom och dess 
behandling, samt hur informationen som gavs motsvarade deras behov. Två 
huvudkategorier framkom vid analysen av intervjuerna: ”Vägar att erhålla 
information och råd”, samt ”Vad är det som saknas – Vad patienterna 
efterfrågar”.  

Intervjuerna visade att deltagarna själva aktivt sökt efter information relaterat 
till sin sjukdom och väntetiden för operation. Internet är en källa till information, 
anhöriga och vänner en annan. Deltagarna uttrycker att de under väntetiden sällan 
får information och råd från primär- eller specialistvården, avseende hur de kan 
klara av sin vardag. 
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Studiedeltagarna önskar få råd och information om vad de kan göra för att 
underlätta sin livssituation exempelvis: råd om smärtbehandling, egenträning och 
en kontakt med sjukgymnast både före och efter operation. De vill även på ett 
bättre sätt få veta när operationen skall bli av och ha möjligheter till att ställa 
frågor.  

Under väntetiden för operation och till specialistmottagningen, upplevs 
sjukvården som otillgänglig och frånvarande, men när de väl har blivit inskrivna på 
sjukhuset för operation upplevs kontakterna med personalen som enbart positiva.  

I helhetsbilden som framträdde från intervjuerna blev det uppenbart att det inte 
endast är informationens innehåll som avgör om deltagarnas informationsbehov 
blir tillgodosedda. Viktigare är hur informationen ges och om personen blir 
bekräftad som människa, tagen på allvar och trodd i den ömsesidiga 
kommunikationsprocessen  

Delstudie III 

I delstudie III undersöktes om patienterna preoperativt hade informerats om 
smärta och smärtbehandling, samt om detta påverkade deras upplevelse av smärta 
postoperativt. Dessutom studerades patienternas grad av upplevd smärta efter 
operationen, allmän tillfredsställelse med vården och smärtbehandlingen av deras 
smärtor efter operation. En utgångshypotes för studien var att mindre än hälften av 
patienterna skulle uppleva smärtor motsvarande ≥ 4 på VAS. 

Av patienterna som deltog i studien hade endast hälften fått information om 
smärta/smärtlindring före operation. De som fått information hade en viss tendens 
till att i högre grad uppleva rörelsesmärtor postoperativt (p=0.08). 

Ett fynd som gjordes i studien var att knäpatienterna upplevde mer smärtor 
postoperativt än de som fått en höftprotes inopererad. Skillnaden var statistiskt 
säkerställd.  

I hela studiegruppen (n=59) var det 68% (n=40) som hade upplevt smärtor  
motsvarande ≥ 4 på VAS. 

Samtliga patienter upplevde att de fått god hjälp med att lindra sina smärtor 
postoperativt, och alla var nöjda med det personliga bemötandet de erhållit från 
personalen under sin vistelse på sjukhuset. Noterbart är att de patienter som 
kommenterat att de haft problem med smärta, vidhöll att de generellt ändå var 
nöjda med smärtlindringen då helhetsintrycket varit bra. 

Delstudie IV 

I delstudie IV studerades om man genom att ge specifik information avseende 
förloppet av den postoperativa smärtan och behandlingen av denna, kan påverka 
patienterna till att uppnå en bättre smärtbehandling postoperativt. Sekundärt 
studerades även den preoperativa informationens påverkan på upplevd grad av oro. 
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Av resultaten framgår att det inte fanns några stora skillnader mellan 
behandlings- och kontrollgruppen avseende intensiteten av den postoperativa 
smärtan. Trots detta tolkar vi fynden som att den typ av information som testades 
påverkade smärtupplevelsen efter operation, då den postoperativa smärtan 
avklingade snabbare hos patienterna i behandlingsgruppen jämfört med de i 
kontrollgruppen. Detta kunde ses i det mindre antal smärtskattningar som 
behandlingsgruppen hade jämfört med kontrollgruppen (MW test: p < 0.05). 

Dessutom påverkade informationen de sammanhängande psykologiska 
faktorerna som studerades. Patienterna i behandlingsgruppen upplevde en mindre 
grad av preoperativ ångest/oro än kontrollgruppen (MW test: p < 0.05), samt var i 
en högre grad tillfredsställda med den postoperativa smärtbehandlingen (χ2  test: p 
< 0.05). 

Totalt i hela studiegruppen var det 83.5% (n=50) som postoperativt hade 
upplevt en smärta motsvarande ≥ 4 på VAS. 

 

RESULTATDISKUSSION 
Lidande och smärta - Innebörden av att vänta på ledprotesoperation i höft eller 
knä 

I delstudie I studerades den levda erfarenheten av att vänta på 
ledprotesoperation i höft eller knä, samt vilka konsekvenser detta får i det dagliga 
livet. Fynden visar att den ovissa väntan på operation, tillsammans med upplevelse 
av smärta och handikapp, påverkar i stort sett varje aspekt av livet. Respondenterna 
uttrycker en djup känsla av ovärdighet, kraftlöshet och frustration. Detta kan ses 
som en form av lidande då det är en del i fenomenet icke-närvarande/frånvarande 
(unavailability), som leder till en oförmåga att vara närvarande i sitt eget eller 
andras liv 140.  

Fynden i delstudie I är tolkade i ljuset av Erikssons ontologiska förståelse av 
patienten som Den lidande människan 3, 65, 141. Paradigmfallet och de teman som 
framkommit uttrycker studiedeltagarnas lidande utifrån olika synvinklar. I 
Erikssons termer är deras lidande förstått som: sjukdoms-, vård- och livslidande. I 
helhetstolkningen av delstudie I ses artrosen som grunden till smärta och 
handikapp, vilket inskränker och invaderar den lidandes livsvärld och därmed 
orsakar sjukdomslidande. Vårdlidande uppstår när patienternas behov av vård ej 
blir bekräftat av sjukvårdssystemet och de istället upplever sig nedvärderade och 
negligerade. ”Systemet” som optimalt sett har till uppgift att hjälpa dem, är en 
orsak till ökat lidande. Att leva med en outhärdlig smärta och handikapp och 
samtidigt uppleva att ingen ser eller lyssnar på dig leder till en känsla av 
utanförskap, det vill säga att inte längre vara del i ett sammanhang. Detta 
livslidande kan leda till depressioner och en skadad självbild.  
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För deltagarna i delstudie I och II leder lidandet till en kamp där de intervjuade 
personerna strävar mot att få sitt vårdbehov bekräftat, kampen är ofta fruktlös – 
mot en ansiktslös fiende – sjukvårdssystemet. Frank 71 menar att människor känner 
sig diskriminerade och som ett offer när främlingar tar beslut över deras huvuden, 
som det sker i ”systemet”. ”Systemet” i sig gör de svarande endast till objekt och 
de blir endast sedda som en kroppsdel som ska åtgärdas. Med Ortega Y Gassets 
ord, blir de till ”ett annat jag”  142. 

Eriksson 141 menar att den djupaste känslan av ensamhet uppstår när människan 
upplever sig osedd eller blir betraktad som ett objekt. Detta är kanske den yttersta 
formen av lidande, som i denna studie kan härledas till vårdlidande orsakad av brist 
på omvårdnad. 

Att inte bli trodd av vården är det samma som att systemet säger att individens 
subjektiva upplevelse är en inbillning eller vanföreställning, analogt med smärtans 
objektlöshet 77. 

Studiedeltagare som har förmågan att bevara och skapa mening i sitt liv trots 
smärta och handikapp har lättare att acceptera de långa väntetiderna till 
operationen. De har förmågan att leva ett fullvärdigt liv även om de har 
begränsningar på grund av sitt handikapp. Dessa personer har förmågan att 
fokusera på vad de faktiskt kan göra istället för vad de inte kan göra, de kan även 
relatera sin nuvarande situation till tidigare händelser och svårigheter och dra nytta 
av dem för att bibehålla sin självbild. Vad de har lärt sig tidigare kommer till nytta 
i dagens situation i form av förkroppsligad kunskap 72, 74, 75. Dessa individer har 
troligen insikt om sin sårbarhet. Med Franks 71 ord innehar de en kommunikativ 
kropp som:  

”...accepts its contingency as a part of the fundamental contingency in life. 
The human body for all its resilience is fragile; breakdown is built into it. 
Bodily predictability, if not the exception should be regarded as normative” 
(s. 49) 

De klarar av att göra saker som är meningsfulla för dem. I detta ligger en 
förmåga att försonas med livet och den person man faktiskt har blivit. 

Frankl 69 menar, att man genom att acceptera att det finns saker som inte går att 
ändra på kan nå en avslutning/försoning, och därigenom ändra sitt förhållningssätt 
och finna mening i lidandet. Utifrån detta går det att förstå studiedeltagarnas 
berättelser i ett annat ljus. När de accepterar att väntetidens längd ligger utom deras 
påverkan så kollapsar själva spänningen som hängde samman med ”kampen”. 
Lidandet blir uthärdligt och därmed förenligt med en upplevelse av hälsa 3, 61. 
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Vilken information vill patienterna ha? – Vägar till att söka och inhämta 
information i samband med ledprotesoperation 

Utifrån fynden i delstudie II, blir det uppenbart att det inte enbart är 
informationens innehåll som avgör om respondenternas informationsbehov blir 
tillgodosedda. Viktigare tycks det vara att bli bekräftad som människa, att bli tagen 
på allvar och att personalen tror på vad man säger i den ömsesidiga 
kommunikationsprocessen. Detta är även i linje med fynden i delstudie I. I en 
lyckosam strävan mot att få sina informationsbehov bekräftade får det ansiktslösa 
”systemet” ett ansikte, där individen kan uppleva trygghet och tillit. 

Tolkningen överrensstämmer med fynden i en nyligen publicerad 
litteraturgenomgång avseende interaktionen mellan vårdare och patient. I artikeln 
uttrycks det bland annat att patienterna vill att sjuksköterskorna skall fungera som 
en god människa och ha möjlighet att samtala med dem. Patienterna önskade även 
att bli värderade och respekterade som individer och inte behandlade som objekt 
143. I en studie som undersökte vad en god läkare är från patientens perspektiv 
drogs slutsatsen att patienterna önskar att deras läkare ytterst skall vara 
professionell, men främst önskar man att läkaren respekterar deras autonomi 144. 

Preoperativ information och dess påverkan på postoperativ smärta och 
relaterade variabler 

I delstudie III hade hälften av patienterna erhållit information om postoperativ 
smärta och dess behandling. Dessa hade en tendens till att uppleva en högre grad 
av smärta postoperativt. Andra författare med liknande fynd menar att information 
kan sensitisera patienten till att uppleva mer smärta 51, 90. Med bakgrund av detta 
designades delstudie IV där en specifik information testades för att se om den 
kunde stimulera patienterna till att vara mer aktiva i sin smärtbehandling. I 
resultaten gick det ej att observera någon direkt effekt på intensiteten av den 
upplevda smärtan, dock konstaterades att smärtan avklingade fortare för 
patienterna i behandlingsgruppen och att de hade en lägre grad av oro preoperativt 
än kontrollgruppen. Tolkningen som görs är att den typ av information som 
behandlingsgruppen fick, påverkade smärtupplevelsen efter operation samt 
sammanhängande psykologiska faktorer på ett positivt sätt. Troligen var det naivt 
att tro att ett enstaka informationstillfälle skulle ha en avgörande effekt på 
patienternas beteende avseende smärtbehandling. Det blev uppenbart i samband 
med studien att patienter som skrivs in för operation kanske är utsatta för en 
överinformation. Därför bör vi fundera över hur mycket information de har 
möjlighet att komma ihåg. Patienterna träffar representanter från flera 
yrkeskategorier i samband med inskrivningen (bland annat ortopedläkare, 
narkosläkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast) som alla ger 
information relaterat till sitt yrkesområde och vad som händer patienterna under 
vårdtiden. Till all den informationen lades vår studiespecifika information och de 
kommer troligen endast ihåg en liten del av hela floden av information.  
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Ley 79, 145 menar att patienter ofta varken förstår eller kommer ihåg så mycket av 
den information som ges. För att öka möjligheten för patienterna att komma ihåg 
information bör det snarare ges förenklad information rörande specifika situationer 
än generell information 79. Att kombinera muntlig med skriftlig information samt 
att repetera det som är viktigast är andra tekniker för att förbättra möjligheten för 
patienten att tillgodogöra sig information 146. 

Butler, Hurley, Buchanan och Smith-VanHorne 147 har påvisat att genom att 
förse patienter med en informationsbroschyr 4-6 veckor före planerad 
höftledsplastik, har de varit mer benägna till att träna inför operationen. Dessutom 
har de upplevt mindre oro både preoperativt (såsom i delstudie IV) och 
postoperativt än en kontrollgrupp som ej fick någon broschyr.  

I en nyligen publicerad systematisk litteraturgranskning menar författarna att 
preoperativ undervisning till höft- och knäpatienter kan ha effekt på pre- och 
postoperativ oro/ångest. Däremot kan det inte påvisas att undervisningen påverkar 
nivån av upplevd smärta efter operation 148. 

Smärtupplevelsen postoperativt 

I delstudie III och IV har patienterna upplevt postoperativ smärta i hög grad, 68-
84 % procent av patienterna har upplevt en postoperativ smärta motsvarande ≥ 4 på 
VAS skalan (måttlig-svår smärta). Dessa resultat är i nivå med och om inte till och 
med sämre än många andra studier där 30-80 % av patienterna upplever smärtor av 
måttlig till svår intensitet 36-43, 149. När smärta överstiger tre på VAS skalan anses 
den vara i behov av behandling 59. 

Tillfredsställelse med smärtbehandling trots upplevelse av höga smärtnivåer i 
samband med operation 

I både delstudie III och IV har vi funnit att trots att det större flertalet av 
patienterna har upplevt postoperativ smärta i en hög grad är de tillfredsställda med 
den smärtbehandling de erhållit. Även i andra studier har liknande resultat 
observerats 150-152. I delstudie IV observerade vi att patienterna som erhållit specifik 
information var mer nöjda med den postoperativa smärtbehandlingen än 
kontrollgruppen vilket indikerade att interventionen hade haft effekt. Jamison m.fl. 
153 har observerat att patienter som upplevt en lägre grad av smärta är mer nöjda 
med vård och behandling.  

Det har visat sig vara svårt att dra slutsatser utifrån instrument som mäter 
patienttillfredsställelse då patienter oftast är mycket nöjda med vården 154. 
Dessutom förefaller inte graden av smärta ha en avgörande betydelse för patienters 
tillfredsställelse med smärtbehandling och övrig omvårdnad 155, 156. Patienterna i 
delstudie III och IV har en under en lång period av sitt liv lidit av kronisk smärta 
relaterat till sin artros. Möjligen har de lättare att acceptera den postoperativa 
smärtan då syftet med operationen är att minska den kroniska 157. Detta understöds 
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av fynd i delstudie III där 73% av patienterna redan dagarna efter operationen har 
en reducerad smärtnivå i förhållande till sin kroniska smärta. Liknande fynd har 
även observerats av andra 158.  

REFLEKTIONER ÖVER FYNDEN I AVHANDLINGEN 
Av fynden i studierna framgår att när patienterna går och väntar på 

ledprotesoperation upplever de lidande i olika former, tillika att vården är 
otillgänglig och onåbar (I). Att få information om sin sjukdom vad man kan/får/ska 
göra är nästan omöjligt. Kontakten med sjukvården är svår att upprätta och det är 
mestadels patientens ansvar att söka information om vad som händer (II). Den 
bristfälliga kommunikationen som deltagarna i delstudie I upplever, leder till att de 
känner sig missförstådda och nedvärderade av sjukvårdssystemet, och därmed 
befinner sig i en ständig kamp för att få sitt vårdbehov bekräftat. Detta är synonymt 
med slutsatser gjorda av andra forskare 78, 79. 

Under deltagarnas vandring i sjukvårdssystemet förändras deras negativa 
uppfattning om vården till att bli mer positiv när en reell kommunikation och 
personlig kontakt etablerats (II-IV).  

Som tidigare nämnts har en del deltagare av egen kraft, eller till följd av 
personliga egenskaper uppnått insikter om sig själva och försonats med sitt lidande, 
på så sätt har de kunnat bibehålla eller uppnå mening i sin tillvaro. Fynden i 
arbetena tolkas inom ramen för Erikssons 3, 65, 141 och Fredrikssons 80 beskrivningar 
av lidande och det vårdande samtalet. Med Erikssons termer 159 (s.54) är de aktörer i 
lidandets drama som innebär;  

1. Bekräftande av lidande.  

2. Själva lidandet, det vill säga tid och rum att få lida ut.  

3. Försoningen, det vill säga vägen fram till en ny enhet.  

Under väntetiden kan lidandets drama utspela sig utan ett faktiskt deltagande av 
vårdgivare. Av egen kraft, eller med hjälp av anhöriga kan individerna få sitt 
lidande bekräftat och därmed möjligheten att kunna lida ut och försonas med sig 
själv och den förändrade tillvaron. När sjukvården upplevs som ett ansiktslöst 
system är det dock många individer som inte klarar av att ta itu med sitt lidande. I 
arbetets olika delstudier framkommer att systemet får ett ansikte när deltagarna kan 
relatera till vården i form av en reell person. Vården får inte ett ansikte när 
patienten upplever sig dåligt bemött utan detta sker när det med Fredrikssons 
termer uppstår ett vårdande samtal 80. Under väntetiden för operation finns det 
relativt få tillfällen där ett vårdande samtal har möjlighet att uppstå. Möjligheten 
för detta är dock större när patienten väl är inlagd på sjukhuset för att bli opererad, 
vilket återspeglas i den höga grad av tillfredsställelse med vården som uttrycks i 
delstudie II-IV. Patienterna är tillfredsställda med vård och behandling, trots att de 
har upplevt postoperativ smärta i hög grad. Under sjukhusvistelsen upplever sig 
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patienten bekräftad och synlig i systemet. Synligheten är ömsesidig då även vården 
(systemet) får ett ansikte på patienten. I ett vårdande samtal uppstår en känsla av 
tillit 160 och när detta sker vågar patienten och vårdaren kommunicera på ett öppet 
sätt där de båda är närvarande i situationen 84. 

I det äkta mötet lägger patienten en del av sitt liv i den andres hand 86. När 
patienten inte känner tillit kan en förtroendekris uppstå som en deltagare i delstudie 
II beskriver:  

”Jag kände en stor oro inför bemötandet när han var så där slarvig och hade 
så bråttom och hade inte tid att prata med en. Att en sån människa skulle få ett 
sånt stort ansvar att liksom ha ens liv nästan i händerna det kändes mycket 
obehagligt för mig. Inger förtroende det gjorde han absolut inte, vår kemi 
stämde definitivt inte” 

Det är nödvändigt att svara an på det etiska krav som uppstår i mötet med den 
enskilde för att kunna möta denne där han/hon befinner sig just för tillfället 86. 
Rehnsfeldt och Eriksson 161 menar att även vårdarens förståelse av sitt liv och 
dennes motiv att vårda, är viktiga delar att vara medveten om i arbetet med att 
hjälpa patienten att finna mening i, och gå vidare i sin lidandeprocess. I den 
ömsesidiga vårdar – patientrelationen kan vårdaren hjälpa patienten att uttrycka sitt 
lidande och därmed komma till en vändpunkt, där det outhärdliga lidandet kan 
övergå till ett uthärdligt lidande 161, förenligt med en upplevelse av hälsa 61. 

Sundin 84 menar att en omvårdnadsrelation formar en grund för ’förståelse och 
att bli förstådd’. En vårdande relation kan uppstå i ett nära möte där vårdaren ser 
patienten som en fullvärdig människa. Sundin menar vidare, för att ett sådant möte 
ska komma till stånd, måste vårdtagaren uppleva att vårdgivaren är engagerad och 
närvarande och förmedlar en känsla av att vara tillgänglig. Att bli behandlad som 
en jämlike av vårdgivaren inger förtroende och tillit hos patienten. När känslan av 
tillit är närvarande i omvårdnadsrelationen kan en aktiv kommunikation komma till 
stånd. 

Praktisk betydelse av avhandlingsarbetet 

Insikterna från delstudie 1, har konkret bidragit till att en operationskoordinator 
har blivit anställd på den undersökta ortopedkliniken. Denna person fungerar som 
en kontaktperson och en samordnande länk mellan patienten och sjukvården, det 
ansiktslösa systemet har därmed fått ett ansikte för många av patienterna. Vid 
genomförande av delstudie II var flertalet av deltagarna medvetna om 
koordinatorns funktion, men inte alla. I delstudie II ses kontakten med sjukvården 
som mer funktionell och positiv än i delstudie I, troligen tack vare inrättandet av 
koordinatortjänsten. Dock får patienterna kontakt med denne först då de sätts upp 
på väntelista för operation vilket gör att det fortfarande finns ett stort behov av råd 
och information medan de går och väntar på att få komma till 
specialistmottagningen och träffa ortopedläkaren. Även väntelistor till 
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specialistmottagning borde koordineras bättre, då patienterna upplever sig hamna i 
ett vakuum under väntetiden. De känner sig avförda från primärvården och vet inte 
vem de ska vända sig till för att få hjälp att klara av sitt dagliga liv under 
väntetiden. 

Väntetiderna till ortopedisk specialistmottagning och ledprotesoperation är 
långa. Väntetiden för ett förstagångsbesök hos ortoped är i Sverige, hösten 2004, 
mellan en vecka och tre år beroende på var i landet man bor. Motsvarande väntetid 
på sjukhuset där studierna är genomförda är idag ca 44 veckor 101. De 
omständigheterna kommer troligen inte att förändras inom en överskådlig tid då 
hälso- och sjukvården är offentligt finansierad och föremål för ekonomiska 
neddragningar. Endast ett begränsat antal ledprotesoperationer kan genomföras 
varje år och det är rimligt att förvänta sig att väntetiderna på sikt kan öka än mer då 
Sveriges befolkning blir äldre och äldre. Till detta kan även läggas allmänhetens 
krav och förväntningar om att få ta del av nya behandlingar och möjligheter till bot 
av sjukdomar. Detta sammantaget gör att frågan om prioriteringar inom vården 
kommer att bli alltmer central 162.   

Deltagarna i den här studien eftersöker information från många källor såsom 
familj, vänner och givetvis från sjukvården. Det är intressant att se att Internet har 
börjat användas mer som informationskälla, även av äldre patienter. 
Respondenterna visar att de inte bara är passiva mottagare av vård utan även aktiva 
vårdkonsumenter som själva tar initiativ och väljer var de får bäst möjlighet till råd 
och information.  

Att minska väntetiderna till vård och behandling har högsta prioritet hos 
befolkningen när man fått skatta vilka delar av hälso- och sjukvården som anses 
behöva förbättras 105.  

Enligt Edvards 163 undermineras planerandet av det dagliga livet av långa 
väntetider, det vill säga ovissheten av att inte få veta när operationen blir av styr 
deras liv. 

Vari ligger då lösningen på det ofrånkomliga problemet med långa väntetider? 
Ungefär 50% av individer som drabbas av artros i höftleden får ett behov av 
ledprotesoperation 164. Ett sätt att angripa problemet är att mer fokusera på 
förebyggande arbete. När misstanken om begynnande artros finns bör personen få 
konkret information och råd över vad han/hon kan göra för att klara av det dagliga 
livet, exempelvis avseende vikten av att hålla sig i rörelse för att inte tappa 
kondition och muskelkraft 165. I delstudie II efterfrågar deltagarna kontakter med 
sjukgymnaster samt bättre råd avseende smärthantering. En kontakt med 
sjukgymnast är viktig dels för att få konkreta råd, men även för att få bekräftelse på 
att man gör ”på rätt sätt”.  Runtom i Sverige finns det diverse grupper och program 
med avsikt att förbättra individers kunskap och insikt om sitt hälsotillstånd. 
Exempel är rökslutargrupper, hjärtskolor, viktgrupper samt för ett antal andra 
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företeelser, varför inte starta artrosskolor? I USA 166 och förmodligen på andra 
ställen finns det sådana ”utbildningsprogram” för personer med artros. Fysisk 
träning kan ge både smärtlindring och bättre funktion vid knäledsartros 165 och det 
är påvisat att träning kan uppskjuta behovet av ledprotesoperation och i vissa fall 
göra den onödig 167, vilket talar för att vikten av förebyggande träning har 
underskattats. Även EULAR påtalar vikten av utbildning och fysisk träning 22. 

Enligt Davis 168 pågår det en revolutionerande förändring avseende 
patientinformation, där patienternas roll blir viktigare och de kan känna sig 
behandlade som en individ istället för en samling av symtom. I en nationell brittisk 
studie dras slutsatsen: att patienter vill ha mer inflytande över beslut som berör 
deras hälsa. Vidare vill de ha mer och bättre information om vilka olika 
behandlingsalternativ som finns för att kunna ta ett väl underbyggt beslut, samt att 
sjukvården ska vara utformad utifrån deras behov och inte att de ska anpassa sig till 
systemet 169. 

Det är viktigt att komma ihåg det inte är innehållet i råd och information som 
avgör om patienternas behov av information blir tillgodosedda. För att hjälpa 
patienterna att hantera smärta och handikapp under väntetiden är det viktigt att 
fundera över hur råd och information ges. Patienterna i den här avhandlingen 
uttrycker att de vill bli bekräftade som varande fullvärdiga människor, tagna på 
allvar och trodda av personalen.  

Begränsningar i studien 

Fynden som baseras på de kvalitativa studierna (I och II) har inte en direkt 
generaliserbarhet till andra patienter i en annan kontext. Multimetoddesignen i 
avhandlingsarbetet, där ett flertal metoder har använts för att belysa upplevelsen av 
att vara patient i ett ortopediskt sammanhang, ger dock en högre trovärdighet till 
fynden. Kunskap har lagts till kunskap, likt del läggs till helhet i den hermeneutiska 
spiralen. Fynden har en allmängiltig karaktär och därför bör det vara möjligt att 
överföra betydelsen av dem till andra patientgrupper som befinner sig i liknande 
situationer. 

Delstudie III och IV har genomförts med relativt få antal deltagare (59 
respektive 60 personer), vilket kan ses som en begränsning för möjligheten till att 
finna statistiskt säkerställda skillnader mellan grupper.  

Vidare går de inte att utesluta att interventionsprogrammet inte var optimalt 
utformat för att i en högre grad påverka patienternas smärtnivåer. Den information 
som patienterna i behandlingsgruppen erhöll var, som tidigare nämnt, ämnad at 
stimulera deltagarna till att vara mer aktiva i sin smärtbehandling. En svårighet i 
den här typen av studier, är att det är svårt, om inte omöjligt att ha kontroll över 
alla störande faktorer. Troligen var det en del av personalen som gav ytterligare 
information till patienterna i linje med vad som ingick i den specifika 
informationen, men det går det aldrig att veta. För att kunna ha kontroll över 
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personalens dagliga information till patienterna skulle det vara nödvändigt att 
bestämma att de inte fick informera patienterna om smärta och dess behandling, 
men det skulle vara etiskt oförsvarbart i dagens sjukvård. 

Slutord 

Innehållet i denna avhandling utgår ifrån ett patientperspektiv, där 
studiedeltagarna har fått en möjlighet att delge sina erfarenheter och upplevelser 
via intervjuer, frågeformulär och smärtskattningar. Fynden som har presenterats här 
kan ligga till grund för både fortsatt forskning och som ett diskussionsunderlag för 
vårdens struktur och innehåll på organisatorisk nivå. Svensk sjukvård är av 
tradition effektivitets- och produktionsinriktad där patienten till stor del ses som en 
maskin i behov av underhåll, utgående från industriella löpandebands principer 170.   

Ett huvudfynd i denna avhandling är att patienterna under väntetiden för 
operation möts av ett ansiktslöst ”system” som behandlar dem på ett inhumant och 
oetiskt sätt. De upplever sig betraktade som objekt och nonchalerade av sjukvården 
vilket gör att patienterna upplever ett lidande orsakat av vården (I). När de själva 
får berätta om vad de vill och förväntar sig av vården, är motsatsen det önskvärda. 
De vill bli sedda som fullvärdiga människor, bli trodda och tagna på allvar (I-II). 
Att man skall ha respekt för patientens självbestämmande och integritet samt 
främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen finns 
beskrivet i Hälso- & Sjukvårdslagen (HSL 1982:763) 171. Frågor kring autonomi 
prioriteras även som viktigt av patienter i kliniska studier 144, 172. Trots detta är det 
många missnöjesyttringar som handlar om bemötandefrågor där patienter blir 
behandlade som objekt och inte som fullvärdiga människor 173. Detta tillsammans 
med fynden i denna studie ger en indikation om att delar av vården inte bedrivs på 
en etisk grund.  

Inom sjukvården måste vi bli bättre på att ta till vara på individens egna behov 
och resurser vid planeringen av vården 163, 174. Även HSL (1982:763) poängterar 
detta med att säga: ”vården och behandlingen skall så långt det är möjligt 
utformas och planeras i samråd med patienten”. Vilket Woolhead m.fl. 102 menar 
att även de enskilda individerna eftersöker. 

Fynden i denna avhandling är inte enbart negativa utan även av positiv natur.  
En stor andel av patienterna anger att de är nöjda eller mycket nöjda med den vård 
och smärtbehandling som de erhållit under vårdtiden (III och IV). Det är vanligt i 
vetenskapliga studier som mäter patienters tillfredsställelse med vård att resultaten 
mestadels är positiva 175, 176. En ”orsak” kan vara att patienter inte har någon 
erfarenhet av vården sedan tidigare och är nöjda med det som erbjuds 177. 
Deltagarna i föreliggande avhandling har gått i månader till år med kroniska besvär 
och handikapp och en operation medför i regel en direkt lindring av deras besvär, 
vilket bidrar till att de kanske kan acceptera andra delar som inte är lika positiva. 
Även i intervjuerna (I och II) lyfter respondenterna fram många positiva delar 
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avseende personalens bemötande i samband med vård och behandling, men det är 
viktigt att poängtera att den positiva upplevelsen huvudsakligen uttrycks när 
vården har ”fått ett ansikte”. Detta sker i de mellanmänskliga möten som dagligen 
pågår via telefon, mottagningsbesök och vid vård på sjukhusens avdelningar. I 
detta möte behöver patienten därför utrymme för att berätta om sin upplevelse och 
sitt lidande och möjliggöra det äkta mötet – Det vårdande samtalet 80. Att initialt 
möjliggöra ett vårdande samtal kan i längden visa sig vara ett kostnadseffektiv sätt 
att reducera antalet kontakter med sjukvården. 

I möten med patienter i vården bör vi som personal komma ihåg att det som för 
oss är rutin och vardagen, kan vara något som är totalt livsavgörande för dem… 

Jag vill sätta punkt med Løgstrups 86, s 48 tänkvärda ord: 

”Den enskilde har aldrig med en annan människa att göra utan att han 
håller något av den andra människans liv i sin hand. Det kan vara mycket 
litet, en övergående stämning, ett gott humör som man får att försvinna eller 
som man väcker till liv, en leda som man fördjupar eller upphäver. Men det 
kan också vara förfärande mycket, så att det helt enkelt beror på den 
enskilde om den andres liv lyckas eller ej”  (s.48). 
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SUMMARY IN ENGLISH 
BACKGROUND 

The patients studied in this thesis suffer from osteoarthritis of the hip or knee. 
Osteoarthritis is the most common of the rheumatic diseases 5, 6. It is not known 
why osteoarthritis occurs and it is agreed that the disease is caused by multiple 
factors. Known risk factors include old age, female gender, low educational levels, 
earlier damage to the joint and reduced muscle strength 12. It is also agreed that 
overuse and exaggerated loading of the joints due to obesity or hard manual labour 
are an additional cause 12, 13. Osteoarthritis is a major cause of limitations in 
mobility, disability and suffering in the population worldwide 14-16. 

In order to relieve pain and suffering among patients with arthritis, there is a 
need for a deeper understanding of their experiences of health care and nursing. 
From a humanistic and economic perspective, it is important to find ways to ease 
the suffering caused by illness and inflicted by health care 3.  

To understand the meaning of pain and suffering, we need to turn to those who 
have the knowledge. In the words of Copp 63: 

 “We must strain to comprehend what is happening behind the closed eyelids 
of persons in pain and to gain insight into how they are responding, 
enduring, coping. Only those know who have a view from the pillow” (p.69) 

Communicating well with patients is an important task for health care staff and 
it is also an aspect that determines patients' experience of the quality of care. Poor 
communication is a source of patient dissatisfaction with care 78, 79. Patients may 
feel disparaged and neglected by health care 66 and being met in an inappropriate 
manner may reduce the patients' motivation to comply with information and advice 
given by health care staff. 

Fredriksson 80 suggests that information and effective communication do not 
alone determine satisfactory care; the patient needs a space in which there is room 
to talk about experiences of pain and suffering in a close conversation – a caring 
conversation. 

Every year in Sweden, approximately 20,000 arthroplastic operations are 
performed on the hip and knee 103, 104. For many patients, the waiting time for 
surgery in the publicly funded health care system is as much as three years 105. 
Statistics relating to the number of people on waiting lists, the length of waiting 
time and the number of people who are waiting are easy accessible 103, 104. There is, 
however, little knowledge of the way people waiting for and undergoing 
arthroplastic surgery experience their situation. During multiple searches for 
literature in the available databases, only one study which used qualitative 
methodology to study aspects of waiting time and arthroplastic surgery has been 
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identified 102. With knowledge of what these people experience and regard as 
important, it is possible to change the structure of the health care organisation at 
ward level and at political level. This is important in order to ensure the 
satisfactory care of patients with osteoarthritis, as well as that of other patients in 
health care queues.  

Objectives 

The overall objective of the thesis is to describe and illustrate the experience of 
being an arthroplastic surgery patient during the perioperative period with regard to 
the issues of communication/information, pain, suffering and satisfaction with care. 

The thesis comprises four papers with the specific aims of: 

Paper I 

• exploring people’s lived experience of being on the waiting list for 
arthroplastic surgery on the knee or hip and its impact on daily life 

Paper II 

• exploring how patients who are waiting for or have recently undergone 
arthroplastic surgery obtain information related to their illness and 
treatment and how this corresponds to their needs 

Paper III 

• investigating whether the patients received preoperative information about 
postoperative pain and pain control and whether this influenced their 
experience of postoperative pain. Furthermore, the study aimed to measure 
the patients' experienced level of pain after surgery. Finally, it aimed to 
evaluate overall satisfaction with pain management and nursing care and 
whether this had any effect on their experience of pain. It was hypothesised 
that some 40% of patients undergoing surgery would suffer from 
inadequately treated postoperative pain, defined as a pain experience of ≥ 4 
on the Visual Analogue Scale (VAS) 

Paper IV 

• testing whether specific information given prior to surgery can help 
patients obtain better pain relief after total knee arthroplasty and influence 
the amount or number of analgesics consumed postoperatively. Secondary 
objectives were to study the impact of preoperative information on state 
and trait anxiety, satisfaction with pain management and satisfaction with 
nursing care 
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METHOD 

The thesis has been based on a multi-method design 107, 108. The methods and 
participants are briefly described below. For a more detailed description, see Papers 
I-IV. 

For an overview of the designs used in the separate papers, see Table 1.  

 

Table 1 Design and methodology used in the separate papers 
Paper Design Data collection Methods of analysis 

I Qualitative/descriptive Individual open 
interviews 

Interpretive 
Phenomenology 

II Qualitative/descriptive Focus-group 
interview 

Latent 
content analysis 

III Quantitative/descriptive Structured 
interviews 

Descriptive/comparative 
statistics 

IV Intervention study with a 
prospective experimental 
design 

Questionnaires, 
VAS assessments 

Descriptive/comparative 
statistics  

    
 

Qualitative methods used in the thesis 

Interviews 

Individual interviews (n=18) were used in Paper I, while focus-group interviews 
(four interviews, n=16) were used in Paper II to collect data. Qualitative methods 
are regarded as especially useful for obtaining new knowledge about people's 
experiences and the meaning of specific phenomena 109. 

Analysis of interviews 

The transcribed text obtained from the individual interviews in Paper I was 
analysed using Interpretive Phenomenology (IP) as outlined by Benner. IP is 
developed in a phenomenological perspective inspired by Heidegger and Merleau-
Ponty 72, 74, 116, 118. Several authors have used Benner’s methodology 119-121. 

Benner suggests that everything we do affects us to a different degree 
depending on the present situation and our understanding of this situation. Man 
must always be seen as a whole, where body and soul are united. In order to 
interpret and understand the everyday experiences of different individuals, 
consideration must be taken of their socio-cultural context 72, 116. 

In Paper II, the transcribed text was analysed using latent content analysis 117, 

124. In latent content analysis, an attempt is made to categorise the unspoken 
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underlying meaning and the dynamics of the situation described in the text 125. No 
attempts are made to quantify words or categories 126. 

Quantitative methods used in the thesis 

Paper III has a descriptive design and data collection took place via structured 
interviews (n=59). The purpose of descriptive studies is to observe, describe and 
document phenomena as they show themselves and sometimes serve as hypothesis 
generation for succeeding studies 107.  

Paper IV was an intervention study that followed a prospective experimental 
design with a treatment group and a control group 107. Patients were randomised to 
either a treatment or a control group, both of equal size (n=30), a total of n=60. The 
intervention consisted of specific information given to the treatment group. The 
control group received routine information. 

In Papers III and IV, similar questionnaires were used to obtain demographic 
data and the consumption of analgesics from patient records. In Paper III, the main 
pain management regimen was noted and, in Paper IV, the number and doses of 
analgesics were counted and transformed to the morphine equivalent dose 
whenever possible 47. 

The Visual Analogue Scale (VAS) 133 was used for assessments of patients' 
postoperative pain intensity in Papers III and IV. In Paper III, the patients were 
asked to score their experienced level of pain at its worst during the postoperative 
period (last 72 hours) when it came to both pain at movement and pain at rest. In 
Paper IV, pain measurements using the VAS were made every three hours on the 
day of surgery and the following three days. 

In Paper IV, patients answered questions about their experienced level of 
preoperative state and trait anxiety 134.  

Additionally, in both Paper III and IV, patients answered questions about their 
satisfaction with pain management and satisfaction with nursing care 135. 

For a description of the different statistical methods used see Paper III and 
Paper IV. 

 

REFLECTIONS ON THE FINDINGS  

While waiting for surgery, the participants in the studies experienced suffering 
in different ways and mainly experienced health care as unavailable and negative in 
a faceless system (I). Obtaining information related to their illness is difficult, as it 
is hard to establish contact with health care providers. The responsibility for 
establishing contact and obtaining information rests solely with the patients (II).  In 
Paper I, due to poor communication, the respondents express feelings of 
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abandonment, anonymity and being disparaged by the health care system, 
synonymous with the findings of other authors 78, 79.  

During the participants' journey through the health care system, the negative 
experience achieves a more positive nature, as personal contacts are established 
with health care representatives (I-IV). 

The findings from the different papers (I-IV) are interpreted in the light of 
Eriksson’s 3, 65, 141 and Fredriksson’s 80 descriptions of suffering and the caring 
conversation. There are participants in this thesis who have been able to reach a 
personal understanding of themselves and have found reconciliation in suffering. In 
this way, they have been able to maintain or obtain meaning in their lifeworld. In 
the terms defined by Eriksson 159, they are actors in the drama of suffering that 
contains confirmation of suffering, the actual suffering – time and space to suffer, 
and reconciliation – the road to a new unity. During the waiting time, the dramas 
of suffering can take place without the actual involvement of health care. Through 
their own power, or with the help of family and friends, individuals may be able to 
attain confirmation of their suffering, have the time and space to suffer and find 
reconciliation. However, as long as health care is experienced as a faceless system, 
there are individuals who are unable to face their suffering. During the process of 
producing the different papers in this thesis, it became obvious that the system 
obtains a face when the individuals are able to establish trustful contact with an 
actual person within the system. The system does not obtain a face as long as the 
individuals perceive themselves as being poorly treated by health care 
representatives. In these cases, the system is actually the cause of additional 
suffering 3, 65, 141. In the terms defined by Fredriksson, the system obtains a face 
when a turning point occurs in the form of a caring conversation. During the 
waiting time, there are few opportunities for a caring conversation. An opportunity 
is more likely to occur when the individual is admitted to hospital. This is reflected 
in the extensive degree of satisfaction with care as expressed in Papers II-IV. High 
levels of satisfaction are reported, although the participants report having 
experienced high levels of postoperative pain. In Paper III, 68% (n=40/59) and, in 
Paper IV, 84% (n=50/60) of the patients experienced pain of ≥ 4 on VAS. After 
having been admitted to hospital, the individuals sense that they are confirmed by 
and visible in the system. The visibility is mutual, as the individual becomes an 
actual person to health care representatives. In a caring conversation, a sense of 
trust is established 160 and, as this occurs, the individual and the care provider dare 
to communicate in an open way, where both are present in the situation 84. 

Fredriksson suggests that the task and the meaning of communication is to 
establish a relationship and, viewed ontologically, communication is the caring 
part of a caring conversation; in other words, that which mitigates suffering and 
leads to health 80. 
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In a true meeting, the patient puts a part of his/her life in the hands of another 
person 86. When the sense of trust is lost, a crisis of confidence may occur, as a 
participant in Paper II describes: 

"I was really worried before this meeting and then when he was so 
nonchalant and in such a rush and had no time to talk.. Giving a person like 
that so much responsibility, almost having my life in his hands, it felt very 
awkward letting him have it, a person in whom I have no trust". 

It is necessary to respond to the ethical demands arising in the meeting with 
another person, in order to be able to meet him or her in the present situation 86. In 
the mutual care provider–patient relationship, the task for the care provider is to 
help the patient reach a turning point at which unbearable suffering may turn into 
bearable suffering 161, synonymous with an experience of health 61. 

Sundin 84 suggests that a caring relationship creates a foundation for 
‘understanding and being understood’. A caring relationship can occur when the 
care provider views the patient as a full and worthy human being. Being treated as 
an equal by the care provider establishes a sense of confidence and trust in the 
patient. As a trustful situation is established there is an opportunity for active 
communication to occur. 

Providing patients with information relating to postoperative pain management 
is a complicated issue. Patients who had received information had a tendency to 
experience more pain, as reported in Paper III. Others have reported similar 
findings and they suggest that information may sensitise the patient to experience 
more pain 51, 90. In Paper IV, this issue was tested to see whether specific 
information could stimulate patients to be more active in their own pain 
management and obtain a lower degree of pain postoperatively. The study 
hypothesis was not fully confirmed, but the information did have a positive effect 
on pain experience and related factors, as was demonstrated by a faster decline in 
postoperative pain, a lower degree of preoperative anxiety and a higher degree of 
satisfaction with pain management among patients in the treatment group.  

In a recently published review, the authors argue that preoperative education 
given to patients due to undergo arthroplastic surgery may have effects on the pre- 
and postoperative levels of anxiety, but it cannot be demonstrated that information 
has any effect on the levels of postoperative pain 148. 

Practical implications of the thesis 

The insight drawn from Paper I has contributed in concrete terms to the 
establishment of a surgical co-ordinator at the local orthopaedic clinic. The task of 
this person is to act as a contact person and a link between the patient and health 
care. In this way, the faceless system has been given a face in relation to many 
patients. While Paper II was being produced, many participants, but not all, were 
aware of the surgical co-ordinator and her function. In Paper II, the contact with 
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health care is viewed as more functional and positive than in Paper I, presumably 
due to the establishment of the surgical co-ordinator. However, patients are put in 
contact with her when they are put on the waiting list for surgery and there is still a 
major need for information and advice for patients while they are waiting to meet 
the orthopaedic specialist. The next step ought to be to co-ordinate these waiting 
lists more effectively, as the patients perceive themselves as being in a vacuum. As 
they have been released by their general practitioner and transferred to the 
orthopaedic specialist, they do not know whom to turn to for help and advice to 
manage their daily life during the waiting time.  

The waiting times to meet an orthopaedic specialist and for arthroplastic surgery 
are long in Sweden, ranging from one week to three years, depending on where 
people live in the country 101. At the hospital where this thesis was produced, the 
mean waiting time to meet the specialist is 44 weeks, followed by an additional 44 
weeks for surgery 101. As health care in Sweden is publicly funded and subject to 
major financial cutbacks, the waiting times will continue to be long. Only a limited 
number of operations can be performed every year and, as the older population 
grows larger, it is reasonable to expect that waiting times may even increase. The 
issue of priority for surgery is becoming crucial in Sweden 162.   

The participants in Paper II search for and obtain information from different 
sources, such as family, friends and health care. It is interesting to observe that the 
internet is being used increasingly as a source of information, even by the older 
generation. The participants show that they are not merely passive receivers of care 
but active care consumers, taking the initiative and choosing where to turn to 
obtain the best information and advice 

Reducing the waiting times for treatment and care has the highest priority 
among the population, when they rank the parts of health care that need to be 
improved 105. 

What is the solution to the inescapable problem of long waiting lists? One way 
of addressing the problem would be to focus on preventive measures. As soon as 
osteoarthritis is diagnosed, the individual ought to receive concrete information and 
advice on how to manage the disease. For example, they should be informed about 
the importance of staying mobile in order to maintain or obtain better physical 
condition and muscle strength. In Paper II, the respondents ask for contact with 
physiotherapists and better advice regarding pain management. Studies have shown 
that physiotherapy may delay the need for arthroplastic surgery, or even make it 
unnecessary 167, pinpointing the fact that the impact of physiotherapy and exercise 
is underestimated. 

An analysis of the findings from all four papers reveals that the content of the 
information that is given does not solely determine whether the respondents' 
information needs are met. I suggest that the way the information is given and 
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whether the respondent is confirmed as a human being, taken seriously and 
believed by staff in the mutual process of communicating information is more 
important. This interpretation is consistent with the findings of a recent literature 
review of nurse-patient interaction. In this article, one of the views that are 
expressed is that patients want nurses to be genuine, not in a hurry, available and 
willing to talk to them, for example. Patients want to be valued and respected as 
individuals and not to be treated as objects 143. In another study, which investigated 
patients' view of a "good" physician, it is concluded that patients want their 
physician to be highly professional, but their first priority is for the physician to 
respect their autonomy 144. 

Concluding remarks 

The content of this thesis originates from the perspective of patients, where they 
have been given the opportunity to communicate their experiences through 
interviews, questionnaires and pain assessments. The findings, which are presented, 
could form the basis of further research and discussions on the content and 
structure of health care on an organisational level.  

By tradition, health care in Sweden focuses on a high level of production and 
efficiency, where the patient is seen as an object in need of repair, originating from 
the early industrial principles of scientific management 170. 

One key finding in this thesis is that the patients regard themselves as being 
inhumanely and unethically treated by the health care system (a faceless 
“system”). They feel that they are viewed as objects and that they are disparaged 
and experience suffering in contact with health care (I). As patients give voice to 
their expectations and needs, it becomes apparent that they are looking for the 
opposite –they want to be taken seriously, believed and seen as full and worthy 
human beings by the system (I-II). Respect for the self-determination and privacy 
of the patient and the promotion of good contact between the patient and the health 
care representatives is stipulated in the Swedish Health and Medical Services Act 
178. In clinical studies, questions relating to privacy and self-determination have 
high priority among patients 144, 172. In spite of what the law stipulates and what 
patients set as priorities, there are signs of discontent when it comes to patients 
who are poorly treated by health care staff 173. Together with the results in this 
thesis, this indicates that parts of medical care are not being managed on ethical 
grounds. 

The findings in this thesis are not only negative in their nature. A large number 
of patients are satisfied with their care and treatment, especially during their 
hospital stay (II-IV). It is not uncommon for patients to be satisfied with care and 
treatment 175, 176. It is suggested that patients do not know what to expect from 
health care and are therefore satisfied with what is offered 177.  
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The participants in this thesis have experienced months and even years of 
chronic pain, disability and suffering and surgery most often results in the 
substantial relief of their symptoms directly after surgery, which contributes to 
their acceptance of caring episodes that have been experienced as negative. It is 
important to point out that the positive experience of care and treatment is 
expressed when health care has acquired a face. This becomes possible in the 
interpersonal relationships that occur on a daily basis through telephone 
consultations, at personal consultations at outpatient clinics and on the hospital 
wards. At these meetings, true meetings at which the patients can give voice to 
their experiences in a caring conversation have the opportunity to emerge 80. In the 
long run, creating opportunities for caring conversations may be a cost-effective 
way of reducing the number of contacts with health care, thereby creating the scope 
for more patients to benefit from the limited resources. 

In the daily meetings that take place between patients and health care 
representatives, it is important to remember that what is routine and everyday 
practice for us can be a totally life-changing moment for the patients. As the 
Danish philosopher Løgstrup 179 puts it: 

”A person never has something to do with another person without also 
having some degree of control over him. It may be a very small matter, 
involving a passing mood, a dampening or quickening of spirit, a deepening 
or removal of some dislike. But it may also be a matter of tremendous scope, 
such as can determine the very course of his life” (p. 16). 
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TILLKÄNNAGIVANDEN 
Det är många personer som har varit delaktiga i mitt forskningsarbete på många 

olika sätt. Till dessa vill jag uttrycka min djupa tacksamhet, för utan ert stöd och 
uppbackning hade det blivit intet… 

Speciellt vill jag tacka: 

Alla ni som ställt upp som deltagare/respondenter i de olika delstudierna. 

Personalen på ortopedkliniken i Sundsvall som arbetade när jag inte var 
närvarande och sporrade mig till att fortsätta med fler studier. 

Maria Nyberg, tidigare sjuksköterska på ortopedkliniken, du och jag 
genomförde delstudie III tillsammans, och på köpet blev vi nära vänner, Tack för 
att du finns!  

Maud Svanberg och Lena Sandberg avdelningschefer på ortopedavdelning 27A 
och 26B för att ni möjliggjorde min bortavaro från det kliniska arbetet på 
vårdavdelningen. 

Margareta Rödén, verksamhetschef på Ortopedkliniken i Sundsvall, för att du 
trodde på min kompetens. 

Mina tre handledare… 

Tidigt i min personliga forskningsprocess fick jag kontakt med den person som 
kanske betytt mest av allt för mitt forskningsintresse. Du som i samband med våra 
långa sittningar på ditt rum eller på golfbanan, emellanåt fått ta ner mig på jorden 
när mina idéer svävat för högt i det blå, Tack Hans Malker, forskningschef på FoU-
Centrum för ditt tålamod och din inspirationsförmåga! 

Kenneth Asplund, professor i omvårdnad vid institutionen för Hälsovetenskap, 
Mittuniversitet. För att du som min handledare har trott på mitt arbete fastän jag 
ibland har misströstat. Du har även delat med dig av ditt kunnande inom 
omvårdnad, filosofi, etik och många andra områden, vilket har inspirerat mig 
mycket. 

Björn Biber, professor i anestesiologi och intensivvård vid Umeå Universitet. 
Som en av mina handledare och länken till universitetet har du betytt mer för mig 
än du anar, tack för din optimism och din tilltro till min forskningsförmåga. Jag 
anar att det krävdes en del mod för att ta sig an en sjuksköterska som varken hade 
specialistutbildning i anestesiologi eller intensivvård… 

Personal och forskare på Avdelning för Folkhälsa & Forskning, Härnösand- 
Medelpads sjukvårdsförvaltning och FoU-Centrum, Landstinget Västernorrland. I 
synnerhet Lennart Bråbäck, Vivan Rönnqvist, Marika Augutis, Ove Granholm, 
Ingela Danielsson, Per-Arne Lyrén och Jeanette Granholm för er optimism och ert 
forskningsintresse inget är omöjligt med en sådan backup.  
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Mina kollegor på Institutionen för Hälsovetenskap, Mittuniversitet, Sundsvall 
tack för ert stöd under de år jag arbetat som lärare och doktorand.  

Anita Pejlert och Ove Hellzén för värdefulla kommentarer och stöd. 

Karl-Gustaf Norbergh min kollega, vän och medförfattare för din hjälp och 
emellanåt kost och logi. 

Ingegerd Hildingsson för stöd, kommentarer och för att du gav mig mod att 
skriva kappan på svenska. 

Lisbeth Kristiansen, min doktorandkollega och en av mina själsliga systrar, vi 
har gått igenom ljusa och mörka prövningar tillsammans, stoppat tåg och delat 
magiska naturupplevelser. Tack för att du finns, livet blir lättare (och forskningen 
blir bättre) när det finns människor som du! 

Statistikerskvadronen, få forskare har en sådan statistisk support som jag har 
haft! Tack Gunnar Nordahl, Ove Björ, Niclas Olofsson, Erling Englund, Annika 
Dahl, Peter Wessman och Tatjana Pavlenko för alla livs- och forskningsrelaterade 
diskussioner vi har haft. 

Sheila Harrisson, professor vid The Queens’ University of Belfast, för stöd och 
hjälp under de första åren på Mitthögskolan.  

Ett flertal bidragsgivare har gjort detta avhandlingsarbete möjligt och dessa är: 
Mitthögskolan/Mittuniversitet, Emil Anderssons fond för medicinsk forskning, 
Svensk Sjuksköterske Förening (SSF), Riksföreningen mot Smärta – Pharmacia 
Upjohn, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, samt inte minst Forsknings – och 
Utvecklings Centrum vid Landstinget Västernorrland. Utan ert stöd hade 
avhandlingen inte varit genomförbar, Tack! 

Sist men inte minst vill jag tack min son Christian för att han har haft tålamod 
med en pappa som inte alltid har befunnit sig på planeten jorden. 

 
“Having climbed certain peaks you’ll descend no more, 

 but spread your wings and fly beyond” 
Richard Bach1 
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