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SAMMANFATTNING 

 

En behandlingsmetod för distal radiusfrakur är operation med stift och därefter förses 

patienten med gipsskena. Stiftextraktion sker efter fem veckor på ortopedmottagningen och 

patienten har då vanligtvis inte sett hur det ser ut under gipset. Eftersom verksamheten saknar 

skriftliga riktlinjer får patienterna en kort muntlig information före stiftextraktionen. Bristande 

information kan förstärka en smärtupplevelse.  

Syftet var att undersöka skattning av given information och smärta hos patienter som 

genomgått stiftextraktion efter behandling av distal radiusfraktur. 

För att besvara studiens syfte valdes en enkätundersökning med strukturerade frågor som 

metod.  

Resultatet visade att 25 av totalt 38 patienter upplevde att stiftextraktionen inte var smärtsam. 

Av de 23 respondenterna som smärtskattade på den numeriska skalan låg 16 patienter på VAS 

<3. Informationen inför den planerade stifrextraktionen skattades av 28 patienter i en 

fempunktskala som “bra”. Av dessa 28 patienter upplevde 11 stiftextraktionen som smärtsam. 

De fem patienter som skattade smärta vid stiftextraktion högst, mellan fem och tio på VAS-

skalan, upplevde att informationen inför proceduren var “bra”. Totalt ansåg fem patienter att 

informationen var “ganska dålig”, dessa smärtskattade VAS 0-1. Fyra av de fem patienter som 

smärtskattade högst (VAS 5-10) hade intagit analgetika inför stiftextraktionen. Totalt hade 

drygt hälften av patienter intagit analgetika inför proceduren, företrädesvis Alvedon. 

Slutsatsen är att ett flertal patienter, 25 av 38 inte upplevde smärta vid stiftextraktion. Av de 

23 respondenterna som smärtskattade låg 16 patienter på VAS <3. Övervägande delen av 

patienterna skattade att de fick bra information inför proceduren. Studien kan inte påvisa 

någon koppling mellan information och smärtupplevelse men bidrar till att belysa 

sjuksköterskans viktiga roll att med information främja patientens delaktighet. Fortsatta 

studier i ämnet vore intressant. 

 

Nyckelord: distal radiusfraktur, stiftbehandling, smärta, information 
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BAKGRUND 

Osteoporos 

Benskörhet, osteoporos, definieras i nationalencyklopedin (u.å.) som “nedsatt hållfasthet i 

skelettet som följd av sjukdom och åldrande. Kroppens benmassa, det vill säga dess 

sammanlagda innehåll av benvävnad, är då reducerad, men dess mineralhalt (mineralmängd 

per volymenhet bensubstans) är vanligen normal”.  

Faktorer som ökar risken för osteoporos men inte är påverkbara är ärftlighet och kvinnligt 

kön. Kvinnor har tunnare skelett än män och efter klimakteriet en snabbare benförlust än män 

och därför ökar risken för osteoporos. Det går att förebygga och bromsa utvecklingen av 

osteoporos genom rökstopp, ökad fysisk aktivitet och god kosthållning. Rökare har i studier 

visat sig ha 5-8 procent lägre bentäthet än icke rökare. Belastande träning såsom promenader, 

jogging, styrketräning och aerobisk träning 2-3 gånger i veckan ökar benmassan. Däremot kan 

benmassan minska vid överdriven träning som hos t.ex. maratonlöpare. För att minska risken 

för höftfrakturer hos äldre personer har balansträning visat sig gynnsamt eftersom det minskar 

fallrisken. En grundförutsättning för att nytt ben ska bildas i den ständigt pågående 

benomvandlingsprocessen är en väl balanserad kost med tillräckligt intag av protein, calcium, 

vitamin A, C, D och K. För att ställa diagnos om en person har osteoporos görs en dual-

energy x-ray absorptiometry, DXA, vilket är en radiologisk undersökning som mäter 

bentätheten. Mätvärdet räknas ut efter jämförelse med personer i samma ålder eftersom 

bentätheten naturligt sjunker med stigande ålder. Baserat på det värdet sätts behandling in. 

Vid lindrig osteoporos räcker det med tillskott av calcium och D-vitamin och vid mer uttalad 

är behandlingen bisfosfonater (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2003).  

Frakturer 

Sverige och Norge är de länder med flest antal frakturer per capita. Orsakerna till det är 

troligtvis D-vitaminbrist, relaterat till för låg exponering av solljus, långväxt population och 

hög medellivslängd. Dessa faktorer ökar risken för osteoporos som i sin tur förklarar det höga 

antalet frakturer. Humerusfraktur, höftfraktur, kotfraktur och radiusfraktur är de frakturer som 

ses ha ett direkt samband med osteoporos. Osteoporosfrakturernas sammanlagda kostnad för 

samhället uppgår till ca 3,5 miljarder kronor per år och det är omkring 70 000 personer som 

drabbas. Antalet osteoporosfrakturer ökar stadigt i takt med att befolkningen blir allt äldre 

eftersom bentätheten minskar med stigande ålder (SBU, 2003). Enligt en systematisk översikt 

från Cochrane är det osannolikt att endast vitamin D förhindrar frakturer hos äldre personer. 

Studien fann hög evidens för minskad frakturrisk om vitamin D kombinerades med calcium 

(Avenell, Mak & O´Connel, 2014). 

Distala radiusfrakturer 

Bland äldre personer uppstår radiusfrakturer oftare hos kvinnor än hos män eftersom 

osteoporos är en bidragande faktor. Det handlar då i regel om en fraktur till följd av ett enkelt 

fall i samma plan, det vill säga på golvet eller marken. Skadan orsakas således av ett trauma 

med låg energi. Hos yngre personer ses vanligen mer komplicerad frakturbild efter 

högenergitrauma, t.ex. fall från höjd eller trafikolyckor. Diagnosen ställs radiologiskt samt 

med kliniskt status där symtom som lokal smärta och vanligen felställning ses. Utifrån 

dislokation (felställning, separation av två ben) och frakturläge avgörs behandlingsstrategin 

(Sandersjöö, 2010). 

Vid en helt odislocerad radiusfraktur räcker det med elastisk linda då den frakturen anses som 

stabil. I smärtlindrande syfte kan patienten erhålla en gipsskena under 7-10 dagar. Vid mindre 

dislokation men ett acceptabelt frakturläge anläggs gipsskena. Kontrollröntgen sker efter 10-
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12 dagar för att säkerställa att frakturläget inte har försämrats. Total gipstid är ca fem veckor. 

Kirurgisk behandling övervägs om icke accepterat frakturläge föreligger. Vid en dislocerad 

radiusfraktur där frakturläget inte accepteras sker reposition på akuten och gipsskena anläggs. 

Vid tillfredsställande kontrollröntgen sker nästa röntgenkontroll efter 10-12 dagar och då 

ställningstagande till om fortsatt konservativ behandling alternativt kirurgi vid ett försämrat 

frakturläge (Sandersjöö, 2010). 

Den vanligaste kirurgiska behandlingen vid radiusfraktur är främst plattfixation och stiftning. 

Extern fixation används allt mindre på grund av komplikationer. Vid plattfixation opereras en 

platta in och fästs med skruvar. Vid stiftbehandling borras stift in genom huden för att hålla 

frakturfragmenten på plats. Patienten förses med gipsskena efter båda behandlingsalternativen 

fram till frakturläkning vid ca fem veckor då stiftextraktion sker på ortopedmottagningen. 

Komplikationer efter en radiusfraktur är rörelseinskränkning, ytlig infektion vid 

stiftbehandling samt sen- och nervskador. Patienter med radiusfraktur bör alltid träffa 

arbetsterapeut eller fysioterapeut vid första återbesöket på ortopedmottagningen för att erhålla 

både muntlig och skriftlig information om vikten av rörelseträning och högläge av hand och 

arm för att motverka svullnad (Sandersjöö, 2010). 

Utefter skademekanismen delas radiusfrakturer in i två grupper; Colles fraktur och Smiths 

fraktur. Colles fraktur som är den vanligaste, namngavs efter en känd irländsk ortopedkirurg, 

Abraham Colles. Klassifikationen beskriver handledens läge vid skadetillfället. Vid Colles 

fraktur handlar det om att vid ett fall ta emot sig med utsträckt hand (Voda, 2011). 

Stiftbehandling som är en nyckelmetod för kirurgisk fixation av distala radiusfrakturer är en 

attraktiv behandling då det är ett minimalt invasivt ingrepp, relativt enkelt och snabbt åtgärdat 

konstaterar Handoll, Vaghela och Madhok (2007) i en systematisk review från Cochrane. I 

översikten granskades studier som jämförde olika stiftbehandlingstekniker med konservativ 

behandling. Studien fann viss evidens som stöder stiftbehandling men den exakta rollen och 

metoden saknade etablissemang. Den högre komplikationsfrekvensen kastade vissa tvivel 

över metoden som allmän behandling.  

Lutz, Yeoh, MacDermid, Symonette och Grewal (2014) konstaterar att äldre patienter med 

distal radiusfraktur som genomgått kirurgi har en högre komplikationsrisk än de som 

behandlats konservativt. Tjugotre procent av de stiftbehandlade patienterna drabbades av en 

komplikation. Det rörde sig då vanligtvis om en ytlig infektion i huden runt stiften.  

De olika behandlingsalternativen för radiusfrakturer är omdiskuterade. I New York utförde 

Eqol, Walsh, Romo-Cardoso, Dosrky och Paksima (2010) en studie med patienter över 65 år 

där kirurgisk behandling jämfördes med konservativ behandling. Den ena gruppen (46 n) 

behandlades med gips och den andra gruppen (44 n) med platta och skruvar alternativ extern 

fixation. Patienterna följdes efter 2, 6, 12, 24 och 52 veckor med röntgen. Under de tre sista 

uppföljningarna utfördes funktionstester av sjukgymnaster. Resultatet visade att de som ingick 

i operationsgruppen hade en bättre extensionsförmåga i handleden efter 24 veckor men efter 

ett år var det ingen skillnad mellan grupperna. Komplikationsfrekvensen och 

läkningsprocessen skilde sig inte mellan grupperna. Efter ett år hade operationsgruppen en 

bättre greppstyrka men bortsett från det var det ingen skillnad mellan grupperna i 

funktionsstatus.  

I en review av Franceschetti, Franceschi, Paciotti, Cancilleri, Maffulli och Denaro (2010) 

sammanställdes data från 14 olika studier innehållande 659 patienter som opererats med platta 

och 647 patienter som opererats med stift. Slutsatsen som påvisades var att det inte var någon 

skillnad i slutgiltigt resultat för patienterna vad gäller greppstyrka, röntgenverifierad läkning 
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eller registrerade komplikationer. De beskriver att det inte finns någon klart övervägande 

rekommendation för något av fixeringsalternativen. Det enda som skiljer operationsmetoderna 

är att plattfixation tar mer tid i anspråk av kirurgen och det är dyrare med plattor än med stift. 

I Iran genomfördes en studie med 114 radiusfrakturpatienter där 57 behandlades med stift och 

gips och lika många opererades med en volar platta. Patienterna var alla mellan 40 och 60 år. 

Patienterna följdes upp efter ett år och då undersöktes läkning, smärta, greppstyrka, rörlighet 

och komplikationer. På samtliga punkter visade gruppen som opererats med volar platta upp 

ett bättre resultat varpå författarna drog slutsatsen att rekommendera denna operationsmetod 

istället för att operera in stift (Bahari-Kashani et al., 2013). 

På SBU pågår en vetenskaplig utvärdering där nyttan av att operera radiusfrakturer granskas. 

Behandlingsstrategin varierar inom landet. Oftast behandlas radiusfrakturer konservativt med 

gips. Om frakturen involverar en led är operation förstahandsalternativet i ungefär hälften av 

fallen. Efter röntgen på den rutinmässiga veckokontrollen blir var tionde konservativt 

behandlad patient ändå opererad. Den vanligaste kirurgiska metoden är att fixera frakturen 

med plattor och skruvar oavsett frakturtyp (SBU, 2016). 

Smärta 

Smärta är en högst individuell, subjektiv och obehaglig upplevelse. Smärtsystemet har till 

huvudsaklig uppgift att varna inför möjlig vävnadsskada. Det nociceptiva systemet är den 

sensoriska delen av smärtupplevelsen. Från neuronets axon går smärtimpulsen till 

ryggmärgens bakhorn och vidare via ryggmärgen till talamus som omkopplar signalerna till 

kortex. En smärtupplevelse innehåller förutom den sensoriska delen en affektiv-emotionell 

komponent, oro och rädsla samt kognitiv-evaluerande komponent av tidigare erfarenheter. 

Smärtupplevelsen kan förstärkas om patienten inte känner sig välinformerad (Werner & 

Leden, 2010).  

Traditionellt har smärta delats in i fyra grupper. Nociceptiv smärta är smärta orsakad av 

vävnadsskada, till denna grupp hör även inflammation och ischemisk smärta. Den 

neuropatiska smärtan beror på en skada på det perifera eller centrala nervsystemet. Smärta 

som har okänd orsak benämns idiopatisk smärta. Den sista gruppen är psykogen smärta vilket 

uppkommer vid grav psykisk sjukdom, psykos, där patienten känner smärthallucinationer. 

Psykogen smärta ska inte blandas ihop med deprimerade patienter som kan ha en förstärkt 

smärtupplevelse. På senare tid har forskare lagt till en ytterligare grupp som har kommit att 

kallas dysfunktionell smärta. Det har visat sig att patienter med t.ex. fibromyalgi och 

whiplashskada har en bristande funktion av kroppens egna smärthämmande system (Kosek, 

Lampa & Nisell, 2014).  

Det idag mest vedertagna sättet att göra en smärtskattning är den så kallade visuella analoga 

skalan [VAS]. VAS-skalan är en 10 cm skala där 0 är ingen smärta alls och 10 cm är värsta 

tänkbara smärta. Skattar patienten 1-2 kan det översättas med lätt smärta, 3-4 måttlig, 5-6 

medelsvår, 7-8 svår och 9-10 outhärdlig smärta. Smärtnivå under 3 eller lägre eftersträvas och 

vid nivåer över ska smärtlindring ges. Skalan kan antingen vara en plastskiva där en markör 

kan ställas in på aktuellt värde eller en rak linje på ett papper där ett kryss markerar värdet 

(Kosek et al., 2014). 

Även Rolfsson (2009) skriver att VAS-skalan är det vanligaste sättet att mäta smärta, speciellt 

inom forskning. Dock ifrågasätts det om VAS-skalan är det bästa. Ett problem som tas upp är 

att det inte finns något sant värde när subjektiva fenomen mäts och det kan påverka 

reliabiliteten. Vid upprepade mätningar under liknande förutsättningar kan olika resultat 

uppmätas. En studie där VAS-skalans validitet undersöktes visade att patienternas 
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smärtskattning mer visade vad patienterna kände emotionellt än ett rent sensoriskt 

skattningsvärde. En annan smärtskattningsskala som rekommenderas är numerisk skala 

[NRS]. NRS-skalan är en numerisk skala där smärtan beskrivs verbalt med början på 0 vilket 

är ingen smärta som därefter följs av lindrig smärta, obehaglig smärta, besvärlig smärta, 

fruktansvärd smärta och avslutas med 10 vilket markerar outhärdlig smärta (Werner & Leden, 

2010). 

Det är inte känt vilken anestesimetod som är att rekommendera vid radiusfrakturkirurgi. En 

studie gjordes nyligen med 36 patienter där hälften sövts och resten erhållit plexusblockad. 

Patienterna smärtskattades postoperativt med hjälp av VAS-skalan. Resultatet visade att 

patienterna som sövts skattade sin smärta högre två timmar postoperativt än de som erhållit en 

plexusblockad men efter tolv timmar var förhållandena omvända. Patienterna som sövts 

konsumerade mer morfin och Fentanyl än de som erhållit plexusblockad (Galos et al., 2016). 

Det utgör ingen skillnad i smärtupplevelsen för radiusfrakturpatienter som behandlats med 

cirkulärt gips jämfört med gipsskena vilket Strömdal-Wik, Aurstad och Finsen (2009) påvisat 

i sin studie. Dagen efter gipsning VAS skattade patienterna med cirkulärt gips något högre än 

patienterna med gipsskena men efter 10 dagar var det ingen skillnad mellan grupperna.  

Upplevelsen av smärta kan påverkas av bland annat huruvida patienten känner sig informerad. 

Kay, McMahon och Stiller (2008) redogör i sin randomiserade studie hur ett informations- 

och träningsprogram påverkar den naturliga återhämtningen hos patienter med stift och/eller 

gipsbehandlad distal radiusfraktur. I studien jämfördes två grupper där den ena gruppen fick 

muntligt och skriftligt informations- och träningsprogram direkt efter stiftextraktion av en 

erfaren handfysioterapeut vilket inte kontrollgruppen erhöll. På återbesök tre respektive sex 

veckor senare sågs ingen skillnad mellan grupperna när det gäller styrka och rörlighet i 

handleden. Experimentella gruppen skattade däremot smärta lägre än kontrollgruppen och 

bättre förmåga till aktivitet samt upplevde högre grad av nöjdhet i den naturliga 

återhämtningen.  

I en norsk studie från 2011 beskriver Søyseth, Søyseth och Mengshoel att smärta och rädsla 

för framtida frakturer är ett stort problem för många kvinnor som lider av osteoporos. 

Deltagande kvinnor i studien hade minst en verifierad kotfraktur och fick under fem dagar 

genomgå ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram. Det innehöll bl.a. både avslappnande- och 

fysiska övningar samt strategier för problemlösning gällande smärthantering, risk för fall och 

undernäring. Vid uppföljningen efter tre och tolv månader sågs en signifikant lägre 

smärtskattning hos kvinnorna efter deltagandet i utbildningsprogrammet.  

Information 

Nationalencyklopedin (u.å.) definierar information som “generell beteckning för det 

meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation”. Det är dock svårt att dra en skarp 

gräns mellan information och kunskap. Att bli informerad behöver inte betyda en tillräcklig 

förutsättning för kunskap. 

Enligt patientlagen (SFS 2014:821) ska patienten bland annat få information om metoder för 

behandling, det förväntade vårdförloppet och betydelsefulla risker för komplikationer. 

Informationen som lämnas ska anpassas till mottagarens mognad, ålder, individuella 

förutsättningar och språkliga bakgrund. För att främja patientens delaktighet ska hälso- och 

sjukvården i möjligaste mån genomföras i samråd med patienten och därigenom möjliggöra 

patientmedverkan där vissa behandlingsåtgärder utförs av patienten själv med hänsyn till 

dennes individuella förutsättningar och önskemål. 
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För att patienten ska kunna ha inflytande över och vara delaktig i sin egen vård och 

behandling är insikt och förståelse en central utgångspunkt. För att stödja patienternas 

möjligheter till delaktighet och inflytande att påverka vård och behandling skall 

förutsättningar och rutiner skapas som ett gemensamt mål. Informationen ska förmedlas 

utifrån patientens egen förutsättning och förmåga att tillgodogöra sig informationen, dvs. vara 

individuellt anpassad. Hänsyn ska särskilt tas till funktionsnedsättning, könsidentitet, religion 

och utbildning. En välinformerad patient har kunskap om sitt hälsotillstånd och vet vad denne 

ska vara uppmärksam på (Socialstyrelsen, 2015).  

Begreppet delaktighet står i fokus allt mer och belyser betydelsen av patientens 

medbestämmande i sin sjukdomssituation. Patienten ska vara jämställd i mötet angående sin 

hälsa och bli en i teamet. För att främja patientens delaktighet bör sjuksköterskan försöka 

skapa en avslappnad och tillåtande miljö (Insulander & Björvell, 2013). 

Bristande information kan utgöra en säkerhetsrisk för patienten och kan leda till att patienten 

har orealistiska förväntningar på sin behandling. Otillräcklig information kan även göra att 

patienten känner sig otrygg. Mellan åren 2000-2007 ökade ärenden till patientnämnden som 

gällde information, bemötande och kommunikation med 41 procent (Socialstyrelsen, 2009). 

Sveriges Kommuner och Landsting [SKL] (2014) undersöker patienttillfredsställelsen genom 

den nationella patientenkäten. Indikatorer som mäts är bl.a. bemötande, delaktighet och 

information. Den senaste undersökningen som utförts inom ortopedisk öppenvård på 

Karolinska Universitetssjukhuset var 2014. Av 1000 utskickade enkäter låg svarsfrekvensen 

på ca 50 procent. Utav de tillfrågade patienterna kändes sig 64 procent helt delaktiga och 30 

procent delvis delaktiga i beslut om sin vård och behandling. 67 procent av patienterna kände 

sig informerade helt och hållet om sitt hälsotillstånd, 23 procent delvis. Endast 29 procent 

upplevde att de helt och hållet fått information om eventuella varningssignaler som de skulle 

vara uppmärksamma på beträffande behandlingen. Med undantag av indikatorn tillgänglighet 

skattades samtliga indikatorer i enkäten lägre i resultatet från ortopeden jämfört med riket. 

Sjuksköterskans roll 

I Socialstyrelsens tidigare, numera borttagna kompetensbeskrivning för legitimerade 

sjuksköterskor från 2005 definierades kompetens som “Förmåga att vilja och utföra en uppgift 

genom att tillämpa kunskap och färdigheter”. För att kunna behärska en arbetsuppgifts 

specifika innebörd på ett kompetent sätt krävs kompetens. Förmåga att analysera, lösa 

problem och kommunicera är exempel på allmän kompetens hos sjuksköterskan. Olika 

verksamheter kräver specifik och bred kompetens inom omvårdnad vilket speglar dess 

komplexitet (Leksell & Lepp, 2013).  

Ortopediska sjuksköterskor spelar en viktig roll i vården av människor i alla åldrar med 

ortopediska skador. Korta vårdtider ställer högre krav på öppenvården, t.ex. 

ortopedmottagningar. Sjuksköterskor inom ortopedi ska etablera partnerskap med patienten 

och arbeta förebyggande genom utbildning som förhindrar skador och främjar egenvård. Den 

professionella ortopediska sjuksköterskan är en kompetent sjuksköterska med pedagogiska 

färdigheter som kan identifiera omvårdnadsdiagnoser hos de ortopediska patienterna. Vidare 

ska sjuksköterskan kunna sätta in lämpliga omvårdnadsåtgärder för t.ex. problem med smärta, 

nedsatt fysisk rörlighet och sår. En förtroendefull relation mellan sjuksköterskan och patienten 

främjar läkning och hälsa (Harvey et al., 2013). 

Sjuksköterskan på en ortopedmottagning har en viktig roll bl.a. när det gäller information om 

svullnadsprofylax till patienter med radiusfraktur. Vidare ska information utlämnas om 

kännetecken som föranleder att patienten ska kontakta sjukvården. Det rör sig t.ex. om 
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stickningar, minskad känsel eller rörlighet i fingrarna eller ökad smärta som inte kan hävas 

med analgetika. Även vid gipsproblematik och symtom på infektion uppmanas patienten ta 

kontakt. Det är av största vikt att gipset hålls torrt. Vid dusch ska gipset täckas med en 

plastpåse eller avsett gipsskydd i plast (Voda, 2011). 

Personcentrerad omvårdnad 

Begreppet personcentrerad vård definieras som en vård som eftersträvar att synliggöra hela 

personen och främjar tillgodoseende av sociala, psykiska, andliga och existentiella behov lika 

högt som fysiska behov. Det innebär att den enskilda personens tolkning och upplevelse av 

sjukdom och ohälsa ska bekräftas och respekteras och vara utgångspunkt till arbetet med att 

främja hälsa. Personens unika tolkning ska jämställas med professionernas tolkning vilket 

sjuksköterskan har ett etiskt ansvar att argumentera för. Personcentrerad omvårdnad innebär 

ytterst ett partnerskap där patienten blir en person och inte en sjukdom. Det krävs en god 

kunskap om personens behov och värderingar och en öppenhet hos sjuksköterskan för att 

utifrån en humanistisk värdegrund göra det möjligt för personen att trots sin sjukdom kunna 

leva det liv denne önskar. De tre nyckelbegreppen som är karaktäristiska för personcentrerad 

vård är partnerskap, patientberättelsen och dokumentation. I partnerskap ingår en ömsesidig 

respekt för varandras kunskap - hur det är att leva med en sjukdom kontra den kunskap 

professionen besitter när det gäller vård och behandling. Sedan planeras vården gemensamt 

utifrån patientens berättelse om sin sjukdom och en hälsoplan upprättas vilken förs in i 

patientens journal (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). 

Sedan 2010 finns ett forskningscentrum i Göteborg för personcentrerad vård [GPCC]. Med 

forskningsstöd från regeringen är syftet med centret att skaffa kunskap om hur den enskilde 

upplever och hanterar långvarig sjukdom samt vidare att implementera och utvärdera 

personcentrerad vård. Ekman, Hedman, Swedberg och Wallengren (2015) beskriver hur ett 

personcentrerat teamarbete på en vårdavdelning kan reducera antalet vårddagar med 50 

procent hos äldre patienter med höftfrakturer jämfört med traditionell vård. I en studie från 

2007 konstaterade Olsson, Karlsson och Ekman att personcentrerat arbetssättet med 

omvårdnadsåtgärder förbättrar smärtlindringen signifikant jämfört med kontrollgruppen. 

Problemformulering 

Både äldre och yngre personer drabbas av distal radiusfraktur. Vissa behandlas med stift och i 

det dagliga mottagningsarbetet som sjuksköterska ingår det att assistera läkaren som ska ta 

bort stiften. På operation borras stiften in under sterila betingelser och patienterna har inte sett 

hur det ser ut under gipset. Verksamheten saknar skriftliga riktlinjer och i dagsläget får 

patienterna en kort muntlig information före extraktionen. En förutsättning för delaktighet är 

individanpassad information. Brist på information kan leda till att patienterna inte känner sig 

trygga vilket i sin tur kan medföra en förstärkt smärtupplevelse. Det är därför betydelsefullt 

att undersöka hur patienterna smärtskattar extraktionen samt given information inför denna 

åtgärd. 

SYFTE 

Syftet var att undersöka skattning av given information och smärta hos patienter som 

genomgått stiftextraktion efter behandling av distal radiusfraktur. 

METOD 

För att besvara studiens syfte valdes en enkätundersökning som metod, en form av kvantitativ 

studiedesign. Enligt Henricson (2010) är enkätundersökning att föredra om syftet är att få in 
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information bland ett stort antal respondenter på kort tid. Studien var en tvärsnittsstudie vilket 

ger snabb information om en aktuell situation. 

Urval 

Populationen i enkätundersökningen var patienter som behandlats för distal radiusfraktur med 

stift och gips. Både kvinnor och män inkluderades. Eftersom studien genomfördes på en 

vuxenortopedmottagning var patienterna 15 år eller äldre. Patienter som inte behärskade det 

svenska språket eller hade nedsatt kognitiv förmåga exkluderades. De individer som uppfyllde 

inklusionskriterierna under de fyra månaderna som datainsamlingen pågick inkluderades, så 

kallad konsekutiv urvalsstrategi (Polit & Beck, 2012).  Enkätundersökningen omfattade totalt 

38 patienter med stift- och gipsbehandlad radiusfraktur som genomgått stiftextraktion på en 

ortopedmottagning. 

Enkätens utformning 

Enkäten inleddes med ett följebrev (Bilaga I) som patienterna kunde ta med sig hem där 

kontaktuppgifter till författaren bifogades. Motivationen att fylla i enkäten ökar hos 

respondenterna om de i ett följebrev blir informerade om avsikten med undersökningen 

(Kylén, 2004). Enkäten (Bilaga II) innehöll åtta strukturerade frågor samt en öppen följdfråga. 

Strukturerade frågor innebär att både frågor och svarsalternativ är förutbestämda (Polit & 

Beck, 2012). Enkätfrågorna var egenkonstruerade och utvecklades utifrån frågeställningen 

och vad som kändes relevant och intressant att undersöka. Enkäten inleddes med 

demografiska frågor om kön och ålder. Därefter följde en bakgrundsfråga om patienten var 

rökare. Sedan följde fem frågor om smärta, inklusive smärtskattning på en VAS-skala samt 

frågor som behandlade beskrivningen av smärta. Om patienterna inte kände någon smärta vid 

extraktionen uppmanades de att hoppa över frågorna om VAS-skattning och smärtbeskrivning 

och gå direkt till den öppna följdfrågan om smärtstillande intagits och i så fall vilket 

läkemedel. Den avslutande frågan behandlade hur patienten skattade informationen inför 

proceduren. En pilotstudie med fem patienter genomfördes initialt för att få en uppfattning om 

hur respondenterna tolkade frågorna. Det utfördes inga ändringar av enkätens utformning 

efter pilotstudien.  

Datainsamling 

Inför mottagningens start läste sjuksköterskorna på om dagens patienter som de tillsammans 

med läkaren ansvarade för. Sjuksköterskorna blev då varse om patientens diagnos och om 

dagens besök gällde stiftextraktion var det således aktuellt att dela ut en enkät. Enkäten 

delades ut av den för dagen ansvarige mottagningssjuksköterskan. Det kunde då vara 

författarna själva eller någon av de andra sex sjuksköterskorna på ortopedmottagningen. 

Dessa sjuksköterskor var för övrigt inte involverade i enkätstudien. Enkäten delades ut direkt 

efter stiftextraktionen med patientens muntliga godkännande och återlämnades ifylld av 

patienten i en brevlåda vid mottagningens utgång vid hemgång. Brevlådan hade en smal 

öppning upptill men var under kassapersonalens uppsikt och tömdes dagligen av författarna. 

Insamlingen av enkäterna pågick under en fyramånadersperiod från december 2013 till och 

med mars 2014. Kylén (2004) beskriver att den högsta svarsfrekvensen uppnås genom att 

samla in enkäterna på plats istället för att skicka ut postenkäter.  

Dataanalys 

Databearbetning av insamlat material sammanfattades genom beskrivande (deskriptiv) 

statistik. Beskrivande statistik innebär att grunddata av olika variabler sammanfattas och 

komprimeras vilket ger en helhetssyn över det insamlade materialet (Billhult & Gunnarsson, 

2012). Resultatet illustreras i tabeller och diagram där variabler som smärt- och 

informationsskattning presenteras. Bakgrundsvariabler som kön, ålder och rökningsförekomst 
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ingår likaledes. Insamlad data sammanställdes och analyserades med hjälp av Microsoft Excel 

där varje enkät efter insamlingen tilldelades ett löpnummer. Kategoriseringen av 

smärtskattningen har baserats på indelningen enligt Kosek et al. (2014) där VAS 0 är ingen 

smärta, VAS 1-2 lätt smärta följt av mellanliggande nivåer upp till VAS 9-10 som innebär 

värsta tänkbara smärta. Resultat som svarade på syftet eller behövde förtydligas presenteras 

förutom textuellt även i form av tabeller och stolpdiagram. 

Forskningsetiska överväganden 

I följebrevet informerades patienten om att det är helt frivilligt att delta i studien, att svaren 

behandlas konfidentiellt och att det inte kommer påverka patientens framtida vård. 

Medverkan i enkätundersökningen var anonym, anonymiteten bevarades genom att formuläret 

inte numrerades före utlämnandet. Åldersintervall i stället för exakt ålder ökar 

anonymitetsskyddet (Trost & Hultåker, 2016). Insamlat material förvaras i ett låst rum och 

kommer förstöras efter sammanställningen av data vilket helt är i enlighet med vad Ejlertsson 

(2014) beskriver ska beaktas vid enkätundersökningar. Verksamhetschefen gav sitt skriftliga 

godkännande till studien. Personalen på ortopedmottagningen informerades om studiens 

upplägg och syfte. 

 

RESULTAT 

Bakgrundsdata 

Totalt samlades 38 enkäter in under fyra månader. Av de svarande var 26 kvinnor och 12 

män. Totalt var 30 patienter under 65 år och åtta patienter över 65 år. Bland männen var 11 

under 65 år och en över 65 år. Bland kvinnorna var 19 patienter under 65 år och sju patienter 

var över 65 år. Bland de svarande var det totalt sju rökare varav en var över 65 år. Det var sex 

kvinnor och en man bland rökarna. 

 

 

Figur 1. Antal män och kvinnor i åldersfördelningen 16-65 eller över 65 år (n=38) 

Smärtupplevelse och smärtskattning 

På frågan om stiftextraktionen var smärtsam (fråga 4) svarade 13 ja och 25 nej vilket 

presenteras i figur 2. De som svarade nej uppmanades att hoppa över den numeriska 
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smärtskattningen enligt VAS och de smärtbeskrivande frågorna och gå vidare till fråga 7 som 

handlade om eventuellt intag av smärtstillande läkemedel. Tio patienter valde ändå att svara 

på nästkommande fråga om hur smärtsam stiftextraktionen var (smärtskattning enligt VAS). 

Patienterna ombads sålunda att i fråga 5 sätta ett kryss på den numeriska skalan (linjen) som 

löpte från 0 (ingen smärta alls) till 10 (värsta tänkbara smärta). Smärtskattning efterfrågades 

vid ett tillfälle och gällde själva stiftextraktionen. Följaktligen var det 15 av de 25 patienter 

som inte upplevde extraktionen som smärtsam som gick vidare till fråga 7 i enkäten enligt 

instruktionen.  

 

 

 

Figur 2. Svarsfördelning på fråga 4 med ja- och nej-svar “Var stiftextraktionen smärtsam?” (n=38) 

 

I figur 3 presenteras resultatet av hur patienterna smärtskattade stiftextraktionen på VAS-

skalan (fråga 5) enligt uppdelningen VAS 0 (ingen smärta), VAS 1-2 (lätt smärta), VAS 3-4 

(måttlig), VAS 5-6 (svår) samt VAS 9-10 (värsta tänkbara smärta). Det var totalt 23 patienter 

som angav smärtskattning; de 13 som svarat ja på fråga 4 samt tio av de som svarat nej. En av 

dessa patienter angav VAS 0, sju angav VAS 1-2, tio patienter VAS 3-4, tre patienter VAS 5-

6. En patient uppgav VAS 7-8 samt en VAS 9-10. Därmed upplevde 25 av totalt 38 patienter 

att stiftextraktionen inte var smärtsam och av de 23 respondenterna som smärtskattade låg 16 

patienter på VAS <3. 
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Figur 3. Svarsfördelning på fråga 5 “Hur smärtsam var stiftextraktionen?” (n=23) 

 

Smärtskattning, kommentarer 

Två patienter hade lagt till egna kommentarer efter fråga 4 om stiftextraktionen var smärtsam. 

En patient angav extraktionssmärta vid ett av totalt fyra stift. Den andra patienten som 

smärtskattade VAS 3 “trodde att det skulle göra mera ont”. 

Åldersfördelning vid skattad extraktionssmärta 

När skattad extraktionssmärta relateras till åldern (figur 4) framgår att fem patienter i 

åldersgruppen 16-65 år och tre patienter över 65 år skattade VAS 0-2 (ingen-lätt smärta). Nio 

patienter under 65 år och en patient över 65 år skattade VAS 3-4 (måttlig smärta). VAS 5-6 

(medelsvår smärta) skattades av två patienter i den lägre åldersgruppen och en i den högre 

åldersgruppen. En patient under 65 år skattade VAS 7-8 (svår smärta) och en patient VAS 9-

10 (värsta tänkbara smärta).  
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Figur 4. VAS-skattad extraktionssmärta i åldersgrupperna under och över 65 år (n=38) 

 

Smärtskattning, rökare 

Bland de sju rökarna upplevde tre patienter extraktionssmärta. Av dessa tre skattade en patient 

stiftextraktionen som VAS 8 och två patienter VAS 3. Totalt fyra av de sju patienter hade 

intagit analgetika före proceduren. Av dessa fyra upplevde två patienter ingen smärta. De 

andra två skattade VAS 3 samt 8. 

Beskrivning av smärttyp under och efter stiftextraktion 

De patienter som ansåg att stiftextraktionen var smärtsam uppmanades att beskriva typen av 

smärtan genom att kryssa i de alternativ som var relevanta för smärtupplevelsen; stickande, 

huggande, svidande samt molande. Typen av smärta efterfrågades både under och efter 

stiftextraktionen (fråga 6). 

På frågan om hur patienten ville beskriva vilken typ av smärta de kände under 

stiftextraktionen svarade fyra att den var stickande, tre att den var huggande, en att den var 

svidande och sju att smärtan var molande. Två patienter svarade att smärtan var både 

stickande och svidande och en patient svarade att smärtan var både huggande och molande. På 

frågan om hur patienten ville beskriva smärttypen efter stiftextraktionen svarade en patient 

stickande, en svarade stickande och molande och en patient huggande. Fem patienter svarade 

svidande medan 13 svarade molande. 

Beskrivning av smärttyp, kommentarer 

På frågan om hur patienten ville beskriva smärtan under stiftextraktionen lade en patient till i 

fritext att smärtan var ilande. Vid beskrivning av smärtan efter stiftextraktionen svarade en 

patient i fritext ilande och en patient svarade stickande och molande. En patient beskrev 
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extraktionssmärtan som “Mer illamående och obehagligt. Jag har ganska svårt för sprutor o 

blod i allmänhet och kan svimma utav sprutor men tycker att detta gick rätt bra”. 

Tabell 1 visar de 13 patienter som upplevde extraktionssmärta, deras VAS-skattning, 

beskrivning av smärtan under och efter proceduren samt ålders- och könsfördelning. Av dessa 

13 var två män. Bortsett från en kvinna var samtliga 13 under 65 år. Två patienter (markerad 

med *) upplevde informationen inför proceduren som “ganska dålig”. Övriga 11 patienter 

upplevde att informationen var “bra”. 

 

Tabell 1. Beskrivning av smärttyp under och efter stiftextraktionen vid upplevd extraktionssmärta (n=13) 

Kön Ålder Extraktions-

smärta 

VAS
1 

Beskrivning av smärta 

under extraktionen 

Beskrivning av smärta 

efter extraktionen 

Kvinna* 16-65 år JA 1  - Stickande och 

svidande 

Kvinna 16-65 år JA 3 Molande Molande 

Man 16-65 år JA 3 Huggande Molande 

Kvinna 16-65 år JA 3 Molande  - 

Kvinna 16-65 år JA 10 Huggande Stickande och 

molande 

Kvinna 16-65 år JA 3 Molande Molande 

Kvinna 16-65 år JA 5 Molande Molande 

Kvinna 16-65 år JA 8 Molande och huggande Molande 

Kvinna 16-65 år JA 2 Stickande Svidande 

Kvinna 16-65 år JA 6 Molande Huggande 

Man * 16-65 år JA 1 Stickande Molande 

Kvinna 16-65 år JA 4 Stickande Molande  

Kvinna >65 år JA 5 Molande Molande  

      

Totalt 13 patienter 

 
1
  VAS 1-2 = lätt smärta, 3-4 = måttlig smärta, 5-6 = medelsvår smärta, 7-8 = svår smärta, 9-10 = värsta tänkbara 

smärta 

* skattad information ”ganska dålig” 

 

 

Av de patienter som svarade nej på frågan om extraktionssmärta (25 av 38) uppgav nio 

patienter ändå någon form av beskrivning av smärttyp. Av dessa nio var tre män. Totalt var 

fem patienter under 65 år och fyra över 65 år. Tabell 2 visar dessa nio patienter som upplevde 

extraktionssmärta, deras VAS-skattning, beskrivning av smärttyp under och efter proceduren 

samt ålders- och könsfördelning. 
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Tabell 2. Beskrivning av smärttyp under och efter stiftextraktion vid icke upplevd extraktionssmärta (n=9) 

Kön Ålder Extraktions- 

smärta 

VAS
1 

Beskrivning av smärta 

under extraktionen 

Beskrivning av smärta 

efter extraktionen 

      

Kvinna >65 år NEJ 3 -  Svidande 

Kvinna 16-65 år NEJ 3 Stickande och svidande -  

Kvinna >65 år NEJ 1 Stickande Stickande 

Man 16-65 år NEJ 3 Molande Molande 

Man 16-65 år NEJ 2 Ilande Ilande 

Kvinna >65 år NEJ 2 Huggande Svidande 

Kvinna 16-65år NEJ 4 Stickande Svidande 

Man >65 år NEJ 2 Stickande och svidande Molande 

Kvinna 16-65 år NEJ 3 Stickande och molande Molande 

      

Totalt 9 patienter 
 
1
  VAS 1-2 = lätt smärta, 3-4 = måttlig smärta, 5-6 = medelsvår smärta, 7-8 = svår smärta, 9-10 = värsta tänkbara 

smärta 

 

Intag av analgetika inför extraktion 

På frågan om något smärtstillande läkemedel intagits innan stiftextraktionen (fråga 7) svarade 

20 patienter ja. Av dessa hade 15 tagit Alvedon. En patient hade kombinerat Alvedon och 

Ipren och en hade kombinerat Alvedon med Tramadol. Två patienter hade intagit Citodon och 

en patient intog Oxycontin och Sobril innan stiftextraktionen. Fyra av de fem patienter som 

skattade högst (VAS 5-10) hade intagit analgetika. 

Informationsskattning 

På frågan om hur patienten upplevde informationen inför stiftextraktionen (fråga 8) svarade 

28 patienter “bra” och tre “ganska bra”. Fem patienter upplevde informationen som “ganska 

dålig” och två patienter svarade “vet ej”. Ingen patient svarade således att informationen var 

“dålig” (figur 5). 

Informationsskattning, kommentarer 

På frågan om hur patienten upplevde informationen inför stiftextraktion lade två patienter till 

egna kommentarer; “Fick ingen, men det behövdes ej” samt “Bra. Obs! jag ställde frågor för 

att få så mycket information som jag behövde”.  
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Figur 5. Svarsfördelning på fråga 8 “Hur upplevde du informationen inför proceduren?” (n=38) 

Skattad smärta och information 

Figur 6 visar hur patienterna skattade smärta vid stiftextraktionen jämfört med hur 

informationen skattades inför proceduren. Av de totalt 38 patienterna svarade 28 att de ansåg 

att informationen var ”bra”, av dessa upplevde 11 patienter stiftextraktionen som smärtsam. 

De fem patienter som skattade smärta vid stiftextraktion högst, mellan fem och tio på VAS-

skalan, upplevde att informationen inför proceduren var ”bra”. Totalt fem patienter ansåg att 

informationen var ”ganska dålig”. Tre av dessa patienter upplevde ingen extraktionssmärta, de 

andra två uppgav VAS 1.  

 

 

Figur 6. Skattad information inför proceduren i relation till upplevd extraktionssmärta (ja eller nej) (n=38) 
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Skattad smärta och information vid analgetikaintag 

Av 38 patienter hade 20 intagit analgetika innan stiftextraktionen. Av dessa 20 skattade fyra 

patienter VAS 5-10, samtliga fyra upplevde att informationen inför proceduren var ”bra”. Tre 

patienter upplevde att informationen var ”ganska dålig”, dessa skattade VAS 0-1. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vid arbetets start 2013 utfördes inledningsvis sökningar efter artiklar med studier på tidigare 

genomförda enkätundersökningar inom det valda problemområdet. Sökningar utfördes i 

Pubmed och CINAHL. Det hittades inga artiklar som svarade på frågeställningen eller utförda 

enkäter inom området. Höstterminen 2016 tillkom en författare. Nya sökningar utfördes inom 

ämnet utan träffar. Enkätundersökning valdes därför som metod. Enkäten godkändes av 

extern handledare samt av examinator på Sophiahemmets Högskola 2013. Projektplan, 

utformning av enkäten samt insamling utfördes från december 2013 till och med mars 2014 

då 38 enkäter, varav fem från pilotstudien, samlades in. Författaren närvarade vid pilotstudien 

vilket enligt Ejlertsson (2014) är viktigt för att erhålla en direkt återkoppling på hur frågorna 

uppfattades. 

Enkätens utformning 

Inför konstruktionen av studiens enkät införskaffades kunskap om vilka fallgropar som kan 

finnas vid utformandet av enkäter och råd för att validiteten ska bli så hög som möjligt. Trots 

det märkte författarna att flera respondenter missuppfattat frågorna, exempelvis på fråga 4 

uppmanades respondenterna att gå direkt till fråga 7 om de inte kände någon smärta men ändå 

fortsatte de att svara på frågorna som de uppmanats att hoppa över. Det finns för- och 

nackdelar att göra en egenkonstruerad enkät. Att vara novis inom området utan tidigare 

erfarenhet är en nackdel och av den anledningen skedde en del nybörjarfel som vid fråga 4 

och fråga 7 som tidigare nämnts. En klar fördel med egenkonstruerade enkäter är att 

författaren ges möjlighet att fråga exakt det som är syftet med undersökningen. Enligt Trost 

(2007) ska långa enkäter med många frågor undvikas för det minskar patientens motivation att 

fylla i enkäten. De åtta frågorna bedömdes svara på studiens syfte då de förutom 

bakgrundsfakta inbegrep såväl informations- som smärtskattning samt beskrivning av 

smärttyp.  

Det finns en del litteratur skriven om hur konstruktionen av enkäter ska gå till. Ute i samhället 

förekommer det enkätundersökningar från både företag, myndigheter och organisationer och 

det brukar vara svårt att undgå att bli tillfrågad att delta. Trost (2007) skriver att det 

förekommer enkätundersökningar som kan irritera den tillfrågade både vad gäller dumt ställda 

frågor eller långa enkäter där den tillfrågade tröttnar på att svara. Detta hade författaren i 

åtanke under enkätkonstruktionen.  

Svarsalternativen till frågorna i enkäten ska konstrueras så att det finns en symmetri. Det ska 

finnas lika många negativa som positiva alternativ samt ett neutralt alternativ. Tolkningen av 

svaren underlättas om symmetri i svarens utformning uppnås (Ejlertsson, 2014). Således 

kunde fråga 8 “Hur upplevde du informationen inför proceduren” kompletterats med 

svarsalternativet “varken bra eller dåligt” som ett neutralt alternativ. 

När enkäten konstruerades inleddes den med en fråga om patientens ålder. Trost (2007) menar 

att det är en fördel att ge svarsalternativ med minst 10-årsklasser för en del respondenter kan 

uppfatta det som oartigt att det frågas om personens exakta ålder. I enkäten delades åldrarna 

in i 16-25 år, 25-45 år, 45-65 år och avslutningsvis över 65 år. När resultatet skulle 
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sammanställas uppkom svårighet att redovisa åldrarna i de angivna åldersklasserna eftersom 

två av klasserna börjar och slutar på samma årtal. Svårighet förelåg då att veta vilken 

åldersklass 25-åringarna respektive 45-åringarna angett. Av den anledningen redovisas 

åldersfördelningen i grupperna 16-65 år samt över 65 år.  

I bakgrunden definieras den starkaste smärtan på VAS-skalan, VAS 10 enligt Kosek et al. 

(2014) som “outhärdlig smärta”. I enkäten valde författaren att benämna motsvarande smärta 

som “värsta tänkbara smärta”. Dessa två skiftande uttryck anses som likvärdiga men läsaren 

kan uppfatta det som förvirrande. Dock kan detta inte ha påverkat patienternas svarande 

eftersom de inte har läst bakgrunden. 

Datainsamling 

I följebrevet informerades patienterna om hur enkäten skulle fyllas i samt var den ifyllda 

enkäten skulle lämnas. Eftersom enkätinsamlingen skedde i direkt anslutning till patientens 

mottagningsbesök blev det aldrig aktuellt att skicka ut något påminnelsebrev. Detta är en stor 

fördel för studien rent tidsmässig. En nackdel till att samla in enkäten vid mottagningsbesöket 

kan vara att patienten på grund av t ex tidsbrist fyller i den lite hastigt. Enligt Kylén (2004) 

kan svaren vara mindre genomtänkta om respondenten svarar på plats jämfört med att ta hem 

enkäten.  

Tillförlitlighet 

Med reliabilitet menas hur stor tillförlitlighet en studie har. Om studien har hög reliabilitet ska 

studien kunna upprepas igen och uppvisa samma resultat, resultatet ska inte vara 

slumpmässigt (Trost, 2007). Det är svårt att svara på om enkätundersökningen skulle uppvisa 

samma resultat om det gjordes ånyo. Vid enkätkonstruktionen eftersträvades en tydlig och 

enkel formulering. Hög grad av reliabilitet fås vid begripliga ord och enkla meningar då det är 

mer sannolikt att alla uppfattar frågorna på samma sätt (Trost & Hultåker, 2016). 

Enkätens grad av validitet visar om det som avsetts att undersökas verkligen undersökts, det 

vill säga om rätt instrument använts (Ejlertsson, 2014). För att öka validiteten gjordes en 

pilotstudie med fem patienter. Ingen revidering gjordes efteråt eftersom författaren ansåg att 

patienterna förstod frågorna samt att de svarade på studiens syfte. Dock insåg författarna vid 

sammanställningen av resultatet att det var onödigt att uppmana patienterna att beskriva 

smärtan efteråt eftersom att det inte ingick i syftet. Utfallet upplevdes dock som intressant. 

Frågan om smärtbeskrivning skulle med fördel kunnat kompletteras med en VAS-skattning 

efteråt. Huruvida patienten tagit smärtstillande inför proceduren ingick heller inte i syftet men 

är en intressant variabel som möjliggör jämförelser hur extraktionssmärtan utvecklas. För att 

undersöka om patienterna upplevde delaktighet i sin vård och behandling vid stiftextraktionen 

hade även detta kunnat efterfrågats. 

Då det inte endast var författarna som delade ut enkäterna är det ovisst hur många patienter 

som eventuellt tackade nej till att besvara enkäten. Av den anledningen är det oklart hur 

många enkäter som totalt delades ut. Uppfattningen var dock att de allra flesta ställde sig 

positiva till att besvara den. De sjuksköterskor som lämnade ut enkäterna informerades om att 

patienter som inte behärskade svenska språket samt patienter med nedsatt kognitiv förmåga 

skulle exkluderas. Dock hade författaren inte definierat kognitiv förmåga närmare eller hur 

bra patienterna ska vara på det svenska språket. Detta kan ha bidragit till en variation i 

bedömningen av vilka som skulle inkluderas. 

Forskningsetiska överväganden 

Vid en enkätstudie ska planeringen utföras så att risken för systematiska fel, bias, minimeras. 

Om forskaren både vårdar patienten och samlar in data finns risk för bias då detta kan påverka 
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hur patienten svarar jämfört med om någon annan ställt frågorna (Henricson, 2012). I 

förekommande fall delades enkäten ut i större utsträckning av andra mottagningssköterskor än 

författaren själv. För att minska risken för bias delades enkäten ut efter stiftextraktionen och 

lämnades i en låda av patienten själv. Informationen inför stiftextraktionen gavs både av 

läkaren och av sjuksköterskan. Den tillkomna författaren arbetade på mottagningen under 

insamlingsperioden och deltog därmed i utdelningen. Eftersom sjuksköterskorna som delade 

ut enkäten var medvetna om vilka frågor den innehöll kan utlämnandet av informationen varit 

modifierad. Möjligen ansträngde sig sjuksköterskorna lite extra för att ge en god information 

vilket kan vara en svaghet i datainsamlingen.  

Inför mottagningens start läste sjuksköterskan på om dagens patienter och blev då varse om 

vilka patienter som skulle genomföra stiftextraktion. Det finns en risk att patienterna kan ha 

upplevt en beroendeställning till personalen och kanske tackat ja till deltagandet i studien för 

att vara till lags trots att de egentligen ville avstå. Viktigt var då att verkligen poängtera att det 

var helt frivilligt att delta och att inget missnöje uppstod om de önskade avstå.  

Enligt Ejlertsson (2014) finns det en risk att de som väljer att delta i en enkätundersökning är 

de som vill förstärka sin upplevelse. Den kan ta sig i uttryck att patienter som varit generellt 

missnöjda skulle kunna visat sitt missnöje genom att svara på enkäten med kraftfullt 

eftertryck och viss överdrift, trots att de annars kanske tänkt avstå från att svara. Det finns 

inga indikationer till att det skulle ha förekommit. 

En svaghet med att deltagarna lämnade tillbaka enkäten i en brevlåda kan vara att de upplevde 

att de inte var helt anonyma. Författarna skulle kunna tömma brevlådan direkt efter att 

deltagarna lämnat in enkäten och på så sätt se vad de svarat. Detta förekom naturligtvis inte.  

Författarna har inte medvetet försökt att förvränga eller ändra resultatet i någon riktning. 

Vidare har författarna förhållit sig objektiva och sanningsenliga. Dessa forskningsetiska 

överväganden genomsyrar hela studien.  

Dataanalys 

Vid sammanställningen av resultatet tog författarna hjälp av en disputerad sjuksköterska som 

är verksam på författarnas klinik och har omfattande kunskaper i Excel. Inledningsvis fördes 

alla svar in från enkäterna i en exceltabell. Från tabellen gick det sedan att plocka ut data som 

därefter kunde göras om till tabeller och figurer med Excel som verktyg. Att enkelt och snabbt 

förmedla ett budskap är diagrammens främsta uppgift (Ejlertsson, 2014). 

 

Resultatdiskussion 

Radiusfrakturer räknas till gruppen osteoporosfrakturer (SBU, 2003). Trettio av patienterna i 

enkätundersökningen var 65 år eller yngre. Då enkätinsamlingen skedde under vintern och 

tidig vår kan frekvensen av yngre patienter vara överrepresenterad på grund av 

vinteraktiviteter som exempelvis skidåkning där frakturen då sannolikt orsakats av 

högenergitrauma. Detta kan vara en orsak till att i den yngsta åldersgruppen 16-25 år var 

samtliga åtta män. Om datainsamlingen skett en annan årstid kan åldersfördelningen blivit en 

annan. Eftersom det är en snedfördelning vad gäller kön bland respondenterna går det inte att 

göra några tolkningar utefter kön. 

Det var endast sju av 38 respondenter som var rökare. Rökare har lägre bentäthet (SBU, 

2003). Det var mer än dubbelt så många kvinnor än män som deltog. I SBU rapporten från 

2003 skriver de även att kvinnor har större benägenhet att få osteoporos. Det finns ingen 

evidens bakom att stiften sitter hårdare i ett skelett som är mer hållfast, men spekulationer 

förekommer. Ett antagande som kan göras är att det är mindre smärtsamt att extrahera stift om 
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osteoporos föreligger då stiften sitter lösare än i ett mer hållfast skelett. Med fler antal rökare 

och en mer jämn könsfördelning skulle resultatet kunnat se annorlunda ut. Då männen 

möjligtvis skulle skatta smärtan högre men rökarna i så fall lägre. 

Smärta 

Trost (2007) skriver att enkätundersökning är en lyckad metod att studera människors 

upplevelser. Författarna har innan studien uppfattat det som att de patienter som ska genomgå 

stiftextraktion oroat sig över att det ska göra ont att dra ut stiften. Resultatet visar att 25 av 

totalt 38 patienter upplevde att stiftextraktionen inte var smärtsam och av de 23 

respondenterna som smärtskattade låg 16 patienter på VAS <3. Kosek et al. (2014) menar att 

<3 VAS är ett värde som ska eftersträvas när det gäller smärtbehandling. Denna målsättning 

är aktuell även på ifrågavarande verksamhet. Författarna ser ett värde i att i delge detta 

resultat framgent till patienter som ska genomgå stiftextraktion. Anmärkningsvärt var att 

några patienter som upplevde extraktionssmärta dvs. svarade ja på fråga 4 (var 

stiftextraktionen smärtsam) smärtskattade VAS 1-2 på efterföljande fråga. Andra patienter 

som inte upplevde någon extraktionssmärta dvs. svarade nej, smärtskattade VAS 3-4. Smärta 

är en subjektiv upplevelse vilket denna något motsägelsefulla ansats styrker.  

När läkaren ska dra ut de inborrade stiften används en plattång. Vissa läkare rycker ut stiften 

rakt ut i en snabb rörelse, medan andra läkare lirkar ut stiften i vickande, lite långsammare 

rörelser. Orsaken till att proceduren görs på olika sätt baseras sannolikt på läkarens egna 

tidigare erfarenheter. Frågan är om detta kan påverka hur patienten skattar smärtan i samband 

med proceduren.  

Av 38 deltagare i studien hade 20 intagit analgetika före stiftextraktionen. Rimligtvis borde de 

patienter som intagit analgetika ha mindre smärta vid extraktionen. Resultatet visar dock att 

fyra av de fem respondenter som smärtskattade högst dvs. mellan fem till tio enligt VAS, hade 

intagit analgetika. Den svaga tendensen går emellertid inte att generalisera. Kanske hade 

dessa patienter andra sjukdomar eller tillstånd som påverkade deras smärtupplevelse. I nuläget 

får vissa muntlig information om att inta analgetika inför proceduren men då skriftlig riktlinje 

saknas får därför andra patienter ingen information alls. För att kvalitetssäkra att samtliga 

patienter får information om rekommendation av analgetikaintag inför stiftextraktionen skulle 

förslagsvis denna upplysning kunna tillfogas i kallelsen som skickas hem till patienten inför 

proceduren. 

Information 

Information är grunden till en trygg och delaktig patient (Socialstyrelsen, 2015). Bristande 

information kan utgöra en patientsäkerhetsrisk (Socialstyrelsen, 2009) och förstärka en 

smärtupplevelse (Werner & Leden, 2010). Sjuksköterskan på en ortopedmottagning har en 

viktig roll när det gäller patientinformation (Voda, 2011). Men frågan är vad patienterna 

egentligen vill veta. Vad är “bra” information? Det är naturligtvis en högst individuell 

uppfattning. Trots att verksamheten saknar riktlinjer upplevde 28 av 38 patienter att 

informationen var ”bra”. Tre patienter upplevde informationen inför proceduren som “ganska 

bra” - ett begrepp som kan ha många betydelser. Kanske kan det likställa med de som i den 

nationella patientenkäten (SKL, 2014) kände sig “delvis informerade”. Patienterna är idag i 

regel väldigt pålästa och som en patient uttryckte sig på frågan om hur informationen 

upplevdes: “Bra. Obs! jag ställde frågor för att få så mycket information som jag behövde”. 

Möjligen har vi en viss benägenhet att överinformera patienten när denne inte är mottaglig. 

Efter stiftopererationen vårdas patienterna en kortare tid på en dagkirurgisk enhet. Där sker 

viss information vad det gäller gipsföreskrifter. Då personalen på den dagkirurgiska enheten 
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har flera kliniktillhörigheter kan de ha svårt att lämna adekvat postoperativ information till 

patienten om de saknar kunskap gällande operationen och hur det ser ut under gipset. 

Patienterna kan ha svårt att ta emot information postoperativt på grund av 

läkemedelspåverkan och av stressen som det innebär att genomgå en operation. På återbesöket 

10-12 dagar postoperativt på ortopedmottagningen får vissa patienter se sina röntgenbilder 

vilket kan öka känslan av delaktighet och förståelse för hur det ser ut under gipset.  

För att främja delaktighet ska patienten få individuellt anpassad information (Socialstyrelsen, 

2015). Sjuksköterskan ska etablera partnerskap med patienten då ett personcentrerat arbetssätt 

utgår från patienten som en person och inte en sjukdom (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2016). På vilket sätt vill patienten vara delaktig? Enligt den nationella patientenkäten (SKL, 

2014) kände sig 64 procent av patienterna delaktiga och 30 procent delvis delaktiga i beslut 

om sin vård och behandling inom ortopedisk öppenvård. Det hade varit intressant att veta om 

patienterna vid stiftextraktionen kände sig delaktiga. För att få vetskap om det skulle den 

frågan kunna tillfogas i en framtida enkät. 

Flera studier beskriver att bristande information kan öka smärtupplevelsen (Kay et al., 2008; 

Werner & Leden, 2010). Detta befäster inte resultatet från enkätstudien som visade att de fem 

patienter som skattade extraktionssmärtan högst; mellan fem och tio på VAS-skalan, upplevde 

att informationen inför proceduren var ”bra”. Det är ett intressant resultat men det går dock 

inte att generalisera då antalet deltagare i enkätens får anses som lågt. 

Slutsats 

Slutsatsen är att ett flertal patienter, 25 av 38 inte upplevde smärta vid stiftextraktion. Av de 

23 respondenterna som smärtskattade låg 16 patienter på VAS <3. Övervägande delen av 

patienterna skattade att de fick bra information inför proceduren. Även om inga kopplingar 

mellan information och smärtupplevelse kan påvisas genom denna studie bidrar den till att 

belysa sjuksköterskans viktiga roll att informera för att främja patientens delaktighet i ett 

personcentrerat arbetssätt. Författarna ser ett värde i att utforma en skriftlig information om 

hur stiftextraktionen går till som med fördel skulle kunna kompletteras med illustrerande 

bilder på hur det ser ut under gipset. På grund av ett relativt lågt antal deltagare i enkätstudien 

vore fortsatta studier i ämnet intressanta, förslagsvis med fokus på delaktighet.  
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Bilaga I 

 

 

Bäste Patient! 

Jag heter Jeanette Claesson och är sjuksköterska som studerar omvårdnadsvetenskap på 

grundnivå på Sophiahemmet.                                                                                                           

Till mitt avslutande examensarbete som omfattar 15 högskolepoäng har jag valt att studera 

hur patienter som tar bort stift vid radiusfrakturer uppfattar denna behandling. 

Enkätundersökningen kommer att delas ut till 30 patienter.                                                               

Jag skulle uppskatta om du vill ta dig tid och svara på nedanstående frågor genom att kryssa 

för det som stämmer och därefter lägga enkäten i brevlådan vid kassan. Det är helt frivilligt att 

delta och det kommer inte att påverka din framtida vård.                                                                                                               

Jag garanterar att svaren behandlas anonymt. 

Tack på förhand för din medverkan! 

Med vänlig hälsning 

Jeanette Claesson 

 

Tel xx-xxx xxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

 

 

Bilaga II 

 

1 .  Kvinna    □                                                                     Man  □ 

 

2. Ålder      16-25 år         □   

                    25-45 år         □ 

                    45-65 år         □ 

                    Över 65 år     □ 

3. Är du rökare?                                       Ja   □                          Nej  □ 

 

4. Var stiftextraktionen smärtsam?        Ja    □                        Nej   □ (fortsätt till fråga 7) 

 

5. Hur smärtsamt var stiftextraktionen? (sätt ett kryss på skalan) 

 

Ingen smärta alls                                                                        Värsta tänkbara smärta 

              

             0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

6. Hur vill du beskriva smärtan? 

Under  stiftextraktionen                                                          

Stickande          □                                                                            

Huggande          □                                                                            

Svidande            □                                                                           

Molande             □                                                                            

 



                       

 

 

 

Efter stiftextraktionen 

Stickande          □ 

Huggande          □ 

Svidande            □ 

Molande            □ 

 

 

 

7. Intog du något smärtstillande läkemedel innan stiftextraktionen? 

Ja              □          vilket…………… 

Nej             □ 

 

 

8.Hur upplevde du informationen inför proceduren? 

Dålig                       □ 

Ganska dålig          □ 

Ganska bra             □ 

Bra                           □ 

Vet ej                       □ 

 


