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SAMMANFATTNING 

Smärta är en unik och subjektiv upplevelse. Smärtlindring är en viktig del av en 

akutsjuksköterskas arbetsuppgifter och det är av vikt att varje patient erhåller en god 

smärtlindring. I dagens sjukvård så har delaktighet fått en tydligare roll, patienten ska kunna 

vara med och påverka sin behandling genom att i större utsträckning involveras i 

behandlingen. En form av smärtlindring som ges under och efter kirurgi är epiduralanalgesi 

(EDA) och till den kan det kopplas en bolusknapp så att patienten själv kan ge sig bolusdoser 

av smärtlindring epiduralt, detta benämns patientkontrollerad epiduralanalgesi (PCEA).  

Studiens syfte var att beskriva patienters upplevelser av patientkontrollerad epidural analgesi 

(PCEA) i samband med kirurgi vid gynekologisk cancer. 

Kvalitativa intervjuer användes som metod. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 

sex stycken patienter som genomgått kirurgi på grund av gynekologisk cancer. 

Urvalsmetoden som användes var bekvämlighetsurval. Intervjuerna transkriberades och 

insamlade data från intervjuerna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys.  

I resultatet framkom att patienternas upplevelser av PCEA kan delas in i tre kategorier med 

sju tillhörande subkategorier. Kategorierna är (1) upplevelse av information (2) upplevelse av 

att ta beslut (3) upplevelse av smärtlindring. Resultatet påvisar att patienterna var nöjda med 

PCEA som smärtlindring. Informanterna erhöll informationen i olika mängd och på olika 

tidpunkter, dock var informanterna nöjda med den informationen de själva delgetts. Att själva 

kunna besluta om att ta och även kunna ge sig själv en bolusdos var något som de fann en 

trygghet i. Denna regim av smärtlindring har för patienterna medfört att de upplevt sig 

delaktiga i sin vård på ett direkt och tydligt sätt. Informanterna kände trygghet i att både ge 

sig analgetika inför aktivitet men också att välja att avstå från att ta analgetika och då känna 

lite smärta. Att få ta beslut själv gav en känsla av delaktighet vilket patienterna beskrivit som 

stärkande.  

Slutsatsen tyder på att patienter som erhåller PCEA i samband med kirurgi vid gynekologisk 

cancer upplever sig nöjda med denna smärtlindringsform. Att vara ansvarig för en del av sin 

behandling verkar vara något patienterna uppskattar. Resultatet tyder på att det finns ett behov 

av ytterligare forskning angående patienternas upplevelse av PCEA för att utvärdera om fler 

patientkategorier kan vara hjälpta av denna typ av smärtlindring efter kirurgi.   

 

Nyckelord: PCEA, upplevelser, analgesi, postoperativ vård, delaktighet.  

 



 

 

ABSTRACT 

Pain is a unique and subjective experience. Pain management is an important part of an 

emergency nurse duties and it is important that each patient receives a good pain relief. In 

today's health care participation has been given a much clearer role, the patient should be able 

to influence their treatment by being more widely involved in the treatment. A form of pain 

relief that is provided during and after the surgery is epidural analgesia (EDA) and it can be 

combined with a button so that the patient can give himself a bolus dose of the epidural 

analgesia, this is called patient controlled epidural analgesia (PCEA). 

The purpose of the study was to describe patients´ experiences of patient controlled epidural 

analgesia (PCEA) in conjunction with surgery in gynecological cancer. 

Qualitative interviews were used as the method. Semi-structured interviews were conducted 

with six patients who underwent surgery due to gynecological cancer. The sampling method 

used was convenience sampling. Interviews were transcribed and collected data from the 

interviews was analyzed by qualitative content analysis. 

The results showed that patients´ experiences of PCEA can be divided into three categories 

with seven related subcategories. The categories are (1) the experience of information (2) the 

experience of taking decisions (3) the experience of pain relief. The result demonstrates that 

the patients were satisfied with PCEA as pain relief. Informants received information in 

different quantities and at different times, however the informants were satisfied with the 

information they have been received. To be able to decide whether to take and also give a 

bolus was something that they found as a safety. This regime of pain relief has to patients 

meant that they experienced themselves involved in their care in a direct and clear 

manner. The informants felt secure in both give pain relief before activity but also to choose 

to refrain from taking analgesics and then feel a little pain. The decision-making gave a sense 

of involvement which patients described as empowerment. 

The conclusion suggests that patients who receive PCEA in connection with surgery in 

gynecological cancer feel satisfied with this form of pain relief. To be responsible for part of 

their treatment appears to be something the patients appreciate. The results suggest that there 

is a need for further research on patients´ experience of PCEA to evaluate whether more 

patient categories can be helped by this type of pain relief after surgery. 

  

Keywords: PCEA, experiences, analgesia, post-operative care, participation. 
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INLEDNING 

Smärta och smärtlindring är en viktig faktor för akutsjukvården att hantera. I samband med 

kirurgi är smärta ett vanligt problem och smärtlindring tillhör en stor och viktig uppgift för 

sjuksköterskan att hantera. Det är en utmanande uppgift eftersom smärta är en unik och 

subjektiv upplevelse. Hälso- och sjukvårdslagen skriver att vården skall bygga på respekt för 

patientens självbestämmande. För att stärka självbestämmande, integritet och delaktighet har 

år 2015 en ny patientlag trätt i kraft. Men hur upplever våra patienter det? Är delaktighet 

något som önskas eller är det påtvingat? Som sjukvårdspersonal måste lagar, författningar, 

riktlinjer och beslut efterföljas, men hur mycket ansvar kan patienten ta, och hur delaktig vill 

patienten vara?  

BAKGRUND 

Lagar och riktlinjer 

Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) stadgar i 2§ att ” Målet för hälso- och 

sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges 

med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet”. 

Vidare beskriver lagen att vården skall bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet, vården skall främja goda kontakter mellan patient och vårdpersonal samt att vården 

skall tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet. 

För att stärka patientens självbestämmande, integritet och delaktighet trädde en ny patientlag i 

kraft i januari 2015. I denna patientlag stadgas 

Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i 
samråd med patienten. En patients medverkan i hälso- och sjukvården genom 
att han eller hon själv utför vissa vård- eller behandlingsåtgärder ska utgå från 
patientens önskemål och individuella förutsättningar (SFS, 2014:821, kap. 5). 

I lagen har informationsplikten gentemot patienten ökat. Det ställer högre krav på 

vårdpersonalen utifrån de nya kraven på informationsplikt. För att patienten skall kunna ta 

ställning och även utföra vissa handlingar behövs tydlig information i patientmötet och 

informationen måste anpassas efter mottagarens ålder, erfarenhet, språklig bakgrund och 

andra individuella förutsättningar. Lagen har ett kapitel om samtycke (SFS, 2014:821, kap. 4) 

där det står att ” Patientens självbestämmande och integritet ska respekteras”. Vidare beskrivs 

att vård inte får utföras utan patientens samtycke. Patient kan alltid dra tillbaka sitt samtycke 

men om vård/behandling avstås skall alltid information om vilka konsekvenser det kan 

medföra ges. Enda undantaget gällande samtycke är vid akuta situationer som hotar patientens 

liv och att då patienten inte kan ge uttryck för sin vilja.  

Delaktighet i hälso- och sjukvården 

Det finns olika definitioner av begreppet patientdelaktighet, National Library of Medicine 

som tillhandahåller Medicine´s Medical Subject Headings (MeSH) definierar den engelska 

termen patient participation som ”Patient involvement in the decision-making process in 

matters pertaining to health”, vilket innebär patientmedverkan i beslutsprocessen i frågor som 

berör hälsa (patient participation, n.d). År 2001 publicerade WHO ”International 
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Classification of Functioning, Disability and Health (ICF): Short version”, som svenska 

Socialstyrelsen har översatt. I denna definieras delaktighet som ”en persons engagemang i en 

livssituation” (Socialstyrelsen, 2007). 

I en studie utförd i Sverige undersöktes patienternas delaktighet genom en enkätundersökning. 

I resultatet fann de att patienterna helst beskriver delaktighet som att personalen lyssnar på 

mig. Andra beskrivningar som framkom var att få förklaringar på mina symtom/problem, att 

få berätta om mina symtom/problem, att personal förklarar procedurer, att veta vad som har 

planerats, få veta vem jag skall eller kan kontakta och att veta vad som kan göras för att må 

bättre. Beroende på kön, ålder och bakgrund sågs skillnader i svaren, exempelvis var det 

signifikant fler av de äldre personerna och de med handikapp som svarade att delaktighet var 

att utföra vården själv. Studien beskriver att patientdelaktighet handlar mer om att interagera 

med vårdpersonal än att vara en del av beslutsfattandet. Patienterna ville ha information, dela 

kunskap och dela respekt. Resultatet i studien tyder på att ett nyckelord är kommunikation 

som bygger på respekt (Eldh, Ekman & Ehnfors, 2010). 

För att lyckas med god delaktighet bör det finnas en medvetenhet om vilka hinder som finns. 

Hinder gällande delaktighet kan vara att patienten inte upplever sig veta tillräckligt och kan då 

inte vara delaktiga, upplever patienten bristande empati hos vårdpersonal minskar 

motivationen att vara delaktig. Ett annat hinder kan vara att sjuksköterskan anser att hen vet 

vad som är bäst för patienten och är därav inte uppmärksamma på patientens åsikt eller 

önskan. Patientdelaktighet kan upplevas som tidskrävande och sjuksköterskan kan därför välja  

att inte ta sig tid att lyssna på patienten. På många sjukvårdsinrättningar har standardiserade 

rutiner införts vilket leder till att den individanpassade vården kommer i bakgrunden (Larsson, 

Sahlsten, Segesten & Plos, 2011). 

För att förstå betydelsen av ordet delaktighet har Eldh, Ekman och Erhfors (2008) studerat 

dess motsats, icke delaktighet. Det kan beskrivas som att få instruktioner utan förklaring, att 

inte bli respekterad som individ, att inte få tillfälle att berätta hur jag mår eller få information 

som jag inte förstår. Fler kvinnor än män beskriver ickedeltagande som att inte bli 

respekterad. Deltagarna i denna studie skildrade inte icke delaktighet som att inte vara med i 

beslutsfattandet eller planeringen utan mer som att inte bli lyssnad på och inte få tillräcklig 

information (Eldh, Ekman & Ehnfors, 2008). 

Sveriges kommuner och landsting beskriver patienter som aktiva medskapare. Det innebär att 

inom vården arbetas det inte för patienterna utan med dem, detta stärker patienten istället för 

att göra denne hjälplös i vårdens makt. Det leder i sin tur till en effektivisering vilket kan 

resultera i lägre kostnader (Sveriges kommuner och landsting, 2016). 

Gynekologisk cancer  

Gynekologisk cancer delas in i livmoderkroppscancer (corpuscancer), livmoderhalscancer 

(cervixcancer), vulvacancer och äggstockscancer (ovarialcancer). Av dessa diagnoser är 

corpuscancer den vanligaste och drabbar 1400 svenska kvinnor årligen. Samtliga av dessa 

cancerformer kan behandlas med kirurgi, cellgifter eller kombination av båda behandlingarna. 

Corpuscancer är den gynekologiska sjukdom som ökar snabbast i världen. Sjukdomen 

debuterar vanligast i åldersspannet 65–80 år (Regionala cancercentrum i samverkan, 2015).  
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Smärtfysiologi  

International Association for the Study of Pain (ISAP, 2012) definierar begreppet smärta som 

”An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue 

damage, or described in terms of such damage”. Vidare beskrivs det att om individen är 

oförmögen att kommunicera så betyder det inte att hen inte känner någon smärta eller inte är i 

behov av adekvat smärtlindring. De skildrar även hur varje individ lär sig betydelsen av 

smärta genom sina egna erfarenheter av skador tidigt i livet. 

Smärta är en komplicerad sinneskänsla, den innehåller många olika komponenter såsom 

sensoriska-diskriminativa (lokalisation, intensitet, karaktär), emotionella-affektiva (stress, 

rädsla, ångest) och kognitiva-evaluerande (orsak, tidigare erfarenheter) komponenter.  

Smärta är ett symtom på något, det som är viktigt vid smärtbehandling är att ta reda på den 

bakomliggande orsaken till smärttillståndet och om möjligt även åtgärda den bakomliggande 

orsaken. Vid användandet av smärtanalys så skall en diagnos förhoppningsvis ställas, vilket 

ger en möjlighet att påbörja en symtomatisk behandling samtidigt som en orsaksinriktad 

behandling sker parallellt (Werner, 2010). 

Smärta är en varningssignal som kroppen avger för att skydda individen från skador. Under 

senare år har patienternas smärtproblematik, smärtanalys och individuellt anpassad 

smärtlindring uppmärksammats alltmer och därför utvecklats, ändå så finns det fortfarande 

mycket kvar att göra för att uppnå nöjdare patienter. Akut smärta orsakad av till exempel 

operationer och trauma ses fortfarande ofta vara underbehandlad (Werner, 2010).   

Postoperativ smärta 

Forskning från de senaste decennierna visar att postoperativ smärta är ett vanligt 

förekommande problem efter kirurgi. Nästan alla patienter känner smärta efter ett ingrepp. 

Postoperativ smärta är ett av flera problem som modern hälso- och sjukvård måste hantera. 

Sjuksköterska, anestesiolog och kirurg måste samarbeta. Innan kirurgin är 12 procent av 

patienterna rädda för postoperativ smärta. Ur ett omvårdnadsperspektiv har vården av smärta 

utvecklats påtagligt och idag ligger mycket fokus på att behandla och utvärdera smärta (Allvin 

& Brantberg, 2010; Lewandowska, Filip & Mucha, 2013).  

Sjuksköterskans ansvar vid postoperativ smärtlindring 

Sjuksköterskan har en central roll vad det gäller den postoperativa smärtlindringen, hen 

ansvarar för att ordinerade åtgärder som utförs är i linje med vad patienten önskar och har 

behov av (Allvin & Brantberg, 2010). Lewandowska et al. (2013) fann att 92 procent av 

patienterna ansåg att sjuksköterskan spelade den största rollen i monitoreringen av smärta och 

endast sex procent ansåg att läkaren hade den rollen. Även information om 

smärtlindringsmetoder kom i de flesta fall från sjuksköterskan.  

 

Patienter föredrar en kombination av muntlig och skriftig information. Erhålls endast muntlig 

information så kan patienter uppleva det svårt att ta in allt och att sedan komma ihåg vad som 

sades vid informationstillfället vilket kan upplevas som frustrerande. Ges informationen 

skriftligt har patienten möjlighet att själv gå tillbaka och läsa informationen igen när så 

önskas. Skriftlig information bidrar även till att underlätta för sjukvårdspersonalen som ej 

behöver upprepa den muntliga informationen lika ofta. De äldre patienterna uppgav att de inte 

var lika beroende av att få information alls då de hellre lade allt ansvar på 

sjukvårdspersonalen, de litade på att personalen ska göra det som är bäst för dem (Andersson, 

Otterstom-Rydberg & Karlsson, 2015). 
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Patienten möter i vårdkedjan flera personer som är ansvariga för deras smärtlindring i 

samband med och efter operationen. Anestesisjuksköterskan ger smärtstillande under kirurgin 

och omedelbart efter, på den postoperativa avdelningen ansvarar sjuksköterskan för att initiera 

och övervaka smärtlindringen under den första postoperativa fasen och slutligen på 

vårdavdelningen tar avdelningssjuksköterskan över för att övervaka och fortsätta den 

påbörjade smärtlindringen. På de sjukhus där det finns specialiserade smärtsjuksköterskor 

anses det vara en stor tillgång då de fungerar som en länk mellan den opererande kliniken och 

anestesikliniken. Sjuksköterskan har en unik och specifik roll vid den postoperativa 

smärtlindringen genom att denne följer patienten i hela vårdkedjan. Patientens smärta skall 

identifieras, bedömas, behandlas, effekten skall utvärderas samt allt skall dokumenteras. 

Sjuksköterskans uppgift innefattar även att behandla eventuella biverkningar som 

smärtlindringen kan ge samt bistå patienten med den informationen som denne behöver. Detta 

sammantaget kräver att sjuksköterskan besitter den specifika kunskapen som behövs (Allvin 

& Brantberg, 2010). 

Det är viktigt att personal och patient pratar om förväntningar för att kunna sätta upp 

realistiska mål för smärtlindring. Med realistiska mål kan man få en mer delaktig och aktiv 

patient (Eriksson, Wikström, Frilund, Årestedt & Boström, 2015). 

Studier visar att sjuksköterskor skattar patienters smärta lägre än vad patienten själv gör vilket 

kan resultera i problem med den postoperativa smärtstillningen. I en studie av Schreiber, 

Cantrell, Moe, Hench, McKinney och Brockopp (2014) hölls en utbildning i smärta, och efter 

utförd smärtutbildning skattade sjuksköterskan patienternas smärta mer likt det som 

patienterna själva gjorde. Utbildningen gav vårdpersonalen bättre verktyg att hantera specifika 

patientgrupper som till exempel personer med missbruksproblematik och personer med 

psykiatriska diagnoser.  Även Mordecai et al. (2016) fann att patienten skattar sin smärta 

högre än vad sjuksköterskan gör. De beskriver även att oron för smärta minskar om patienten 

har tillgång till information och råd om smärta eller någonting som för bort tankarna kring 

smärta såsom spel, musik, tv eller avslappningsövningar. Forskarna rekommenderar starkt att 

patienter som genomgått kirurgi bör vara involverade i sin vård.  

Skattningsinstrument och utvärdering av smärta 

Utifrån att smärta är en subjektiv upplevelse är det av vikt att ha respekt för patientens egen 

upplevelse. För att kunna utvärdera smärtan måste den först skattas vad det gäller intensiteten, 

detta ska ske fortlöpande under hela den postoperativa fasen för att adekvat smärtlindring ska 

kunna ges. För att få en komplett smärtanalys så behövs även en bedömning av smärtans 

karaktär, lokalisation och duration (Allvin & Brantberg, 2010).  

Under den postoperativa fasen görs bedömningen av smärta regelbundet och ofta, därför är 

det av vikt att skattningsinstrumentet som används är lätt att förstå och använda för både 

personal och patienter (Allvin & Brantberg, 2010). I en studie av Eriksson et al. (2015) fann 

de att patienterna inte förstod hur vårdpersonalen använde sig av smärtskattningarna. I 

möjligaste mån så bör patienterna skatta sin smärta själv, det kan dock finnas situationer där 

det kan vara svårt för patienten att själv skatta sin smärta som till exempel den första tiden på 

uppvaksavdelningen då patienten fortfarande är påverkad av anestesin. Då är det 

sjuksköterskans ansvar att betrakta patientens beteende, titta på ansiktsuttryck, lyssna till 

verbala uttryck och se om de ter sig oroliga (Allvin & Brantberg, 2010). Den ansvariga 

sjuksköterskan måste se de icke verbala symptomen på smärta och snabbt agera på dessa 

symtom för att undvika ogynnsamma resultat av smärtan (Lewandowska et al., 2013).  
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De finns olika smärtskalor att använda sig av för att bedöma patientens smärta. En av skalorna 

för att bedöma postoperativ smärta är Numeric rating scale (NRS). NRS är en 

smärtskattningsskala som mäter smärtans intensitet för vuxna. Det finns olika varianter på 

skalan, den 11-skaliga den mest vanliga. Den går från noll som är ingen smärta alls till tio 

som är värsta tänkbara smärtan. NRS kan användas verbalt, vilket gör att den även fungerar 

över telefon, patienten kan även visa på en speciell skala eller skriva ned sitt svar. Det tar 

under en minut att använda sig av NRS för att göra en bedömning av patientens 

smärtintensitet. Eftersom skalan använder sig av siffror kan den även användas av patienter 

som ej helt behärskar språket. NRS utvärderar endast en komponent av smärtupplevelsen 

vilket är smärtans intensitet (Hawker, Mian, Kendzerska & French, 2011). 

Eriksson, Wikström, Årestedt, Frilund och Broström (2013) beskriver i sin studie att 

patienterna tycker att det är lättare att beskriva sin smärta med hjälp av en siffra istället för 

med ord. Om de endast skulle besvara med ord så spelade personens personlighet in, vilka ord 

de använde och hur många adjektiv personen i fråga använde. Patienterna som hade tidigare 

erfarenheter av smärtlindring beskrev vikten av att tidigt meddela personalen när smärtan 

började bli mer intensiv för att få smärtlindring i tid. Vidare beskrev patienterna att en 

regelbunden skattning av deras smärta ingav en känsla av säkerhet och trygghet, vilket 

resulterade i att de upplevde en känsla av att personalen brydde sig om dem individuellt. Att 

personalen frågade om deras smärta regelbundet ansågs som omtänksamt, ingen beskrev det 

som tröttsamt att bli tillfrågad. Patienterna beskrev i studien att de tyckte att huvudansvaret 

för smärtskattningen låg på personalen, detta baserades på att det var personalen som inlett 

skattningen. Patienterna pratade även om vikten av information, till exempel när de blev 

tillfrågade om smärta i vila och smärta i rörelse så var de osäkra på hur mycket smärta som 

var acceptabel, och de ville inte bli uppfattade som jobbiga. Vidare så uppfattade de att 

personalen var lyhörda och reagerade snabbt när de informerade om att de hade ont, detta var 

en viktig del för patienterna. De patienter som skattade sin smärta högt på skalan uppskattade 

att bli tillfrågade ofta om sin smärta medan när smärtan lagt sig och de skattade lågt på skalan 

upplevdes det som rimligt att bli tillfrågade mer sällan. 

Analgesi 

Det finns ett flertal faktorer som negativt påverkar återhämtningen efter kirurgi, varav 

otillräcklig smärtlindring är en. Dessa negativa faktorer kan leda till längre sjukhusvård vilket 

kan medföra högre kostnader. Postoperativ smärtlindring utvecklas ständigt, men forskning 

påvisar att patienterna efter kirurgi är underbehandlade vad gäller smärta. Underbehandlad 

smärta medför flertalet negativa effekter med kroppens fysiologiska svar, obehandlad eller 

underbehandlad smärta kan för patienten få långvariga konsekvenser. Fungerande 

postoperativ smärtlindring leder till positiv påverkan på resultatet av kirurgin (Rudin, 

Brantber, Eldh & Sjölund, 2011). 

Nyopererade patienter är osäkra när de skall be om smärtlindring. De är även osäkra på hur 

mycket smärta som de förväntas ha och klara av. Möjligheten att tolerera smärta påverkas av 

smärtans karaktär och intensitet, och beroende på smärtans karaktär kan det upplevas svårt att 

gradera smärtan på en skala. Det är en utmaning för vårdpersonal att förklara hur mycket 

smärta som kan förväntas och att få patienterna att meddela innan smärta är för allvarlig. Ett 

förslag är att uppmuntra patienter till att själv styra smärtlindringen och ge dem kontrollen att 

sköta det själv. För att möjliggöra deltagandet måste makt och kunskap ges till patienten, det 

är viktigt att se att både vårdpersonal och patientens förståelse är lika viktigt. Om patienten 

inte har tillräckliga kunskaper är det både förståeligt och klokt att denne inte vill ta egna 

beslut (Eriksson et al., 2015).  
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Vidare fann Erikson et al. (2015) att många patienter inte vill upplevas som gnälliga eller 

tjatiga och när personalen uppfattas som överbelastade vill de inte störa. Patienten tänker att 

sjuksköterskan har viktigare saker för sig och att de vet när smärtlindring skall administreras. 

Ber en patient om smärtlindring men inte erhåller det på lång tid så infinner en känsla av 

misstroddhet. En tydlig skillnad upplevdes dock om samma sjuksköterska vårdade patienten 

under flera dagar, patienten upplevde det då enklare att beskriva sin smärta och kände en 

positiv kontinuitet. 

Epiduralanalgesi – EDA  

Vid epidural behandling sticker anestesiologen patienten i ryggen och placerar en kateter med 

spetsen utanför den hårda hjärnhinnan (dura mater). Detta är inte att förväxla med en 

intratekal behandling då kateterspetsen placeras innanför dura mater. Det är viktigt att skilja 

på dessa behandlingar eftersom katetern ligger innanför eller utanför ryggmärgen och bland 

annat är läkemedelsdoserna mycket olika. Beroende på vilken nivå i ryggen som katetern blir 

placerad ger det olika resultat. Katetern kan placeras i bäcken-, länd-, bröst- eller 

halsryggsnivå och dämpar då i huvudsak smärtsignalerna från dessa nivåer. Smärta som har 

sitt ursprung från någon annan del av kroppen får därför ingen effekt av epiduralen. 

Epiduralanalgesi används främst som smärtlindring vid större operationer och är i regel 

tidsbegränsad, vanligen inte längre än en vecka. Andra områden då epidural smärtlindring kan 

vara effektiv är vid revbensfrakturer, trauma eller under förlossning (Palmqvist, Pernsköld & 

Boljanovic, 2016).  

Patientkontrollerad epiduralanalgesi – PCEA 

PCEA innebär att patienten i viss mån kan kontrollera och vara delaktig i sin smärtbehandling. 

Patienten har en epiduralkateter som är kopplad till en pump med läkemedel. Vid upplevd 

smärta trycker patienten på en knapp, varpå en epidural extrados (bolusdos) direkt 

administreras. Bolusdosen är programmerad till bestämd mängd via en låst pump. Ofta 

infunderas även en kontinuerlig infusion, den kontinuerliga mängden kan vara en låg 

underhållsdos så att patienten inför till exempel mobilisering kan förbereda sig genom att ge 

sig en bolusdos. Metoden har i studier visat att den totala dygnsdosen blir lägre vid 

kombination av kontinuerlig infusion och bolus jämfört med enbart kontinuerlig infusion 

(Palmqvist, Pernsköld, & Boljanovic, 2016). 

Det finns flera jämförande studier mellan patientkontrollerad analgesi intravenöst (PCA iv) 

och patientkontrollerad epiduralanalgesi (PCEA). Samstämmigt visar dessa studier att 

patienter med PCEA har en signifikant lägre smärta speciellt vid mobilisering och hosta. De 

som använder PCA iv tenderar till att få mer smärtlindring av sjuksköterskan utöver sina 

egengivna bolusdoser. Studierna påvisar ingen skillnad i antal vårddagar på sjukhus eller 

graden av illamående. Fördelar med epidural smärtlindring är att patienten är mindre sederad, 

har bättre respiration, erhåller snabbare återhämtning av tarmfunktion samt har lättare till tidig 

mobilisering. Tidigare studier påvisar enstaka negativa konsekvenser såsom att de patienter 

med EDA har högre risk för djup ventrombos (Ferguson et al., 2009; Moslemi, Rasooli, 

Baybordi & Golzari, 2015; Oh et al., 2016; Rivard, Dickson, Vogel, Argenta & Teoh, 2014). 

Kärnkompetenser 

Såsom tidigare beskrivits under kapitlet om lagar skall vården bygga på respekt för 

självbestämmande och integritet och vården skall utformas i samråd med patienten. 

Delaktighet är därav ett centralt begrepp i dagens vård i västvärlden. Eldh et al. (2010) fann 
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att nyckeln i patientdelaktighet är att interagera med vårdpersonal, och att patienten vill ha 

information, dela kunskap och dela respekt.  

Svensk Sjuksköterskeförening och Svenska Läkarsällskapet förespråkar de sex 

kärnkompetenserna som är framtagna av Institute of Medicin of the National Academics 

(IOM) samt Quality and Safety Education for Nurses (QSEN). För att tillgodose samhällets 

förväntningar på hög vårdkvalitet och hög patientsäkerhet krävs att samtliga professioner 

inom hälso- och sjukvård har gemensamma kärnkompetenser. De sex kärnkompetenserna är 

personcentrerad vård, informatik, samverkan i team, evidensbaserad vård, 

förbättringskunskap för kvalitetsutveckling och säker vård (Sherwood & Barnsteiner, 2013).  

Problemformulering 

Hälso- och sjukvården arbetar för att möjliggöra att patienterna blir mer delaktiga i sin vård 

genom olika åtgärder. Personcentrerad vård, patientcentrerad vård och patientinflytande är 

begrepp som implementeras inom svensk hälso- och sjukvård, samtidigt utvecklas 

medicinteknisk utrustning såväl som att kunskap och kompetens förstärks. Tillsammans leder 

detta till en utökad möjlighet till delaktighet för patienter som genomgått kirurgi vid 

gynekologisk cancer. Ett flertal faktorer beskrivs ha en negativ inverkan gällande 

återhämtning efter kirurgi. Ickefungerande och/eller bristfällig smärtlindring är exempel som 

kan bidra till en förlängd vårdtid, vilket för individen medför ett utökat lidande och för 

samhället en ökad kostnad. En implementering av patientkontrollerad epiduralanalgesi 

(PCEA) postoperativt har genomförts och utifrån detta är det av vikt att beskriva patienters 

upplevelser av att använda PCEA som postoperativ smärtlindring. 

SYFTE 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av patientkontrollerad epiduralanalgesi (PCEA) i 

samband med kirurgi vid gynekologisk cancer. 

METOD 

Ansats och design 

En deskriptiv kvalitativ studie med induktiv ansats tillämpades för att erhålla nyanserade 

beskrivningar (Kvale & Brinkmann, 2014). Den kvalitativa designen är flexibel och 

författarna kunde därför fortsätta med datainsamling under pågående analys, fram till dess att 

materialet upplevdes mättat. Metoden valdes för att resultatet tenderar att bli holistiskt och 

strävar efter att förstå en helhet (Polit & Beck, 2012).  

En induktiv ansats tillämpades för att kunna utföra en förutsättningslös analys av text baserad 

på människors berättelser om sina upplevelser (Graneheim & Lundman, 2012). Ansatsen 

används då målet var att ta del av intervjupersonens livsvärld och erhålla nyanserade 

beskrivningar. Intervjupersonerna uppmuntrades att beskriva sina känslor och upplevelser. 

Ansatsen är karakteristisk för kvalitativ forskning när ämnet närmas utan allt för många 

förutfattade idéer (Kvale & Brinkmann, 2014).  
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Urval 

Urvalsgruppen kom från ett sjukhus i Stockholm. Metoden för urvalet var ett 

bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval är enkelt, effektivt och fungerar bra när specifika 

deltagare behövs. Kvalitativa studier bygger på att få ut så mycket information som möjligt 

från få deltagare (Polit & Beck, 2012).  

Inklusions- och exklutionskriterier 

Inklusionskriterier var kvinnor som var opererade på grund av gynekologisk cancer på ett 

sjukhus i Stockholm. De skulle ha genomgått en elektiv explorativ laparatomi och 

postoperativt senast 24 timmar efter operationsslut påbörjat PCEA. Patienten skulle ha haft 

pågående PCEA i minst 24 timmar vid intervjutillfället för att ha erhållit tillräckliga 

erfarenheter av PCEA för att kunna delge sin upplevelse.  

Exklutionskriterier var om deltagaren inte behärskade det svenska språket i tal och /eller 

förståelse. Författarna exkluderade även de patienter som fått direkta postoperativa 

komplikationer.  

Datainsamling 

Innan intervjuerna fick påbörjas ansöktes om godkännande från verksamhetschefer på både 

gynekologiska kliniken samt från anestesiologiska kliniken. Tillstånden från dessa två 

godkändes efter viss revidering och därefter kunde rekrytering av respondenter ske. Utifrån 

ansvarsfördelningen ansöktes tillstånd från två verksamheter, på grund av att 

anestesiologkliniken ansvarar för smärtbehandlingen men patienterna var inskrivna på 

gynekologiska kliniken.  

Rekrytering av forskningspersoner 

Innan studien inleddes informerades chefsjuksköterska, avdelningspersonal och 

gynekologmottagningens personal av de ansvariga för kvalitetsarbetet. Inför operation 

anordnas ett mottagningsbesök för patienten. Då erhåller de bland annat information från 

läkare, sjuksköterska och anestesiolog. Under besöket mottog patienten kortfattad muntlig 

samt en skriftlig information om kvalitetsarbetet av mottagningssjuksköterskan (bilaga 1). Ett 

till två dygn efter operationen besökte författarna vårdavdelningen för att träffa de patienter 

som planerades att inkluderas. De blev vid det besöket tillfrågade om att delta i 

kvalitetsarbetet och en tid för intervjun bokades. Hade patienten inte erhållit skriftlig 

information tidigare delades den ut då och deltagarna uppmuntrades att ha läst igenom 

informationen inför intervjun. Informerat samtycke (bilaga 2) inhämtades innan själva 

intervjutillfället.  

Rekrytering av deltagare utfördes också genom att ansvariga för studien några gånger per 

vecka besökte vårdavdelningen. Avdelningsassistenten hjälpte då till att identifiera patienter 

med PCEA som kunde tänkas vara kandidater till att deltaga i en intervju. 

Då målet med intervjuerna var att få ta del av deltagarnas upplevelser av PCEA så togs ingen 

hänsyn till ålder på deltagarna och ingen persondata samlades in med hänsyn till sekretessen. 

Istället för namn, födelsedata eller annan persondata numrerades intervjuerna som nummer 

ett, två, et cetera.  

Intervjuguide 

Författarna visste vad de ville fråga men kunde ej förutsäga svaren. Genom kvalitativa 

semistrukturerade djupintervjuer täckte författarna in de frågor som skulle besvaras och kunde 
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samtidigt anpassa intervjun efter de svar som erhölls. För att deltagarna fritt skulle kunna 

prata och berätta med egna ord om upplevelser behövdes guidning och uppmuntran från 

författarna (Polit & Beck, 2012). Intervjuerna genomfördes utifrån en på förhand utarbetad 

intervjuguide (bilaga 3) med korta, öppna och enkla frågor. Intervjuguiden skapades genom 

en brainstorming av författarna där syftet stod i fokus. Inledningsvis skrevs alla frågor som 

var av intresse ner. Därefter diskuterades varje fråga för att se om den svarade mot syftet och 

hur den skulle formuleras. Återkoppling på intervjuguiden erhölls av både sjuksköterskor, 

läkare och lärare. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) erhålls en större förståelse med hjälp av 

uppföljningsfrågor och sonderande frågor. Frågor som kan besvaras med enbart ja eller nej 

försökte undvikas för att deltagaren skulle få möjlighet att svara detaljerat kring ämnet (Polit 

& Beck, 2012). Olika uppföljningsfrågor skrevs ner i intervjuguiden som exempel på hur 

intervjun kunde fördjupas.  

Pilotintervju 

De båda författarna för kvalitetsarbetet genomförde varsin pilotintervju. Syftet med att 

genomföra två stycken pilotintervjuer var att båda författarna skulle kunna utvärdera 

intervjuguiden och göra eventuella ändringar. Intervjuguiden ansågs besvara syftet och inga 

revideringar gjordes. Eftersom de båda pilotintervjuerna svarade mot syftet valdes de att 

inkluderas i resultatet. 

Genomförande av intervjuer 

Sex intervjuer genomfördes under januari månad 2017. Innan intervjun inleddes samtalade 

författarna med deltagarna om hur kvalitetsarbetet var upplagt, syftet med kvalitetsarbetet och 

ungefär hur lång tid intervjun skulle pågå samt att deltagarna gavs möjlighet att ställa 

eventuella frågor. Deltagarna informerades om att de när som helst under intervjun kunde 

avbryta, och om det var någon fråga som de ej ville svara på så exkluderades den frågan, 

denna del av samtalet spelades ej in. Samtliga intervjuer utfördes på avdelningen, antingen i 

ett samtalsrum, på chefsjuksköterskans rum eller på patientens sal. Vid två tillfällen delade 

patienten rum med en annan patient och då erhölls samtycke från medpatienten att intervjun 

hölls på salen med medpatienten närvarande. För att ej bli störda sattes en lapp upp på dörren 

med information om att samtal pågår. Innan intervjun påbörjades informerades ansvarig 

sjuksköterska så att intervjun inte skulle kollidera med någon annan aktivitet, och för att 

intervjuerna skulle kunna genomföras ostörda. Under samtliga intervjuer var båda ansvariga 

för kvalitetsarbetet närvarande. 

De ansvariga för kvalitetsarbetet alternerade med att leda intervjun och vara observatör. I 

slutet av intervjun bjöds observatören in för att ställa eventuella uppföljande frågor som 

uppkommit under intervjuernas gång. Samtliga intervjuer spelades in på mobiltelefon och 

anteckningar gjordes av observatören om det behövdes för att i slutet kunna ställa uppföljande 

frågor. Enligt Polit och Beck (2012) kan intervjuer spelas in eller att anteckningar görs. De 

rekommenderar dock starkt att intervjun skall spelas in, dels på grund av att anteckningar kan 

bli ofullständiga men framför allt för att den som intervjuar skall kunna rikta sin fulla 

uppmärksamhet på respondenten. 

Medellängden på intervjuerna var cirka 15 minuter, och som nämnts tidigare så är 

hälsningsfraser, frågor om kvalitetsarbetet, sekretess och dylikt inte med i det inspelade 

materialet. 

Kvale och Brinkmann (2014) anser att i en intervjustudie så är antalet intervjuer som behövs 

vanligen 5–25 stycken. Vidare hävdar de att studier med färre antal deltagare kan ha flera 

fördelar, det är ofta en eller två personer som gör analysen av data och därför kan de vara mer 
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noggranna. Materialet anses bli mer lätthanterligt, vilket gör det enklare för studenter som har 

mindre tid och resurser.  

Dataanalys 

Transkribering 

För att kunna analysera data behöver de ljudinspelade intervjuerna transkriberas. Det är en 

essentiell del av analysen och det är av stor vikt att forskaren är mycket noggrann. 

Transkriberingsfel är nästan oundvikliga, därav är det mycket viktigt att denna del av 

processen görs noggrant för att resultatet skall bli korrekt (Polit & Beck, 2012). Vidare 

rekommenderar de att intervjun transkriberas i nära anslutning efter intervjutillfället. I detta 

kvalitetsarbete transkriberades samtliga intervjuer inom två dagar. Transkriberingen utfördes 

av den som intervjuade vilket medförde en bättre förståelse för det insamlade materialet. 

Inspelningarna sparades fram till dess att kvalitetsarbetet var färdigt och godkänt, därefter 

raderades samtliga inspelningar samt alla transkriberingar.  

För att i största mån undvika transkriberingsfel skall intervjuerna lyssnas på flertalet gånger 

och lyssnas på samtidigt som den transkriberade texten läses. Kvalitetsarbetet utfördes av två 

författare och författaren som ej transkriberat intervjun lyssnade noggrant och läste intervjun 

för att uppmärksamma eventuella transkriberingsfel.  

Innehållsanalys 

Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera insamlad data. För att bevara innehållet 

och samtidigt göra texterna mer lätthanterliga har meningsbärande enheter kondenserats och 

kodats (Graneheim & Lundman, 2012). Innehållsanalys kan vara både induktiv och deduktiv. 

Detta kvalitetsarbete analyserades genom induktiv innehållsanalys som används då det inte 

finns tillräcklig information sedan tidigare kring fenomenet. Analysen var en aktiv process för 

att finna förståelse i vad som sagts under intervjuerna. De transkriberade texterna genomlästes 

upprepade gånger för att författarna skulle bli helt familjära med sin data. Därefter skapades 

kategorierna genom öppen kodning, se tabell 1 (Polit & Beck, 2012; Elo & Kyngäs, 2008). 

De transkriberade intervjuerna lästes flertalet gånger och meningsbärande enheter togs ut. 

Båda författarna tog ut meningsbärande enheter från samtliga sex intervjuer. Därefter 

jämfördes de för att diskutera fram vilka enheter som var meningsbärande och samtidigt 

svarade mot syftet. Totalt identifierades 97 meningsbärande enheter från de sex intervjuerna. 

Dessa kodades och delads in i subkategorier som sedan resulterade i tre stycken kategorier.  
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Tabell 1. Matris över analysprocessen 

Citat Kod Subkategori Kategori  

För mig är det fullkomligt 100 procent 

tryggt i och med att jag vet vad det 

handlar om och att jag..är så 

pass..känner min kropp så pass bra så att 

jag kan avgöra när jag behöver mer 

smärtlindring. Så jag tycker det är 

jättebra 

Trygghet Trygg att ta 

beslut 

Upplevelse av att ta 

beslut 

Man kommit så långt och jag följer ju 

med det som rapporteras utåt så jag följer 

ju media så jag visste ju att det finns om 

den ges. Och den, inte orolig, den 

mentala biten var svårare 

Söka 

information 

själv 

Förväntningar Upplevelse av 

information 

Någon som tar emot beställningen av 

tabletter så att en syrra kan effektuera det 

hela med att komma med den, det är på 

vanligtvis lite lång när det liksom börjar 

göra ont, alltså just det här att man själv 

direkt kan styra gör att man verkligen är 

ett bekymmer mindre och det där är ju ett 

liksom ganska stort bekymmer. 

Negativ 

väntetid 

Väntetider  Upplevelse av 

smärtlindring 

Forskningsetiska övervägande 

För att inte ha en relation till patienten vårdade aldrig författarna de patienterna som 

inkluderades i kvalitetsarbetet. Informationen gavs muntligt och skriftligt innan operation och 

informerat samtycke inhämtades på avdelningen innan intervjun påbörjades. Patienten hade 

rätt att avbryta sitt deltagande när de ville utan att behöva uppge skäl. Att båda två författarna 

deltog under samtliga intervjuer kan uppfattas som en maktsituation vilket var beaktat. Att 

kvalitetsarbetet genomfördes på detta sätt var ett medvetet val då författarna var nya på 

området och behövde stötta varandra och samtidigt lära av varandra. Sannolikheten att 

information gick förlorat minskade då ena fokuserade på frågor och följdfrågor medan den 

andra såg till helheten i intervjun. Skulle patienten ha upplevt det som obehagligt eller jobbigt 

kunde denne alltid välja att inte fullfölja intervjun. Om patienten efter genomförd intervju 

hade behov av att samtala så fanns tid avsatt till detta. Om patienten hade behov fanns tillgång 

till kurator knuten till avdelningen som kunde kopplas in. Intervjuer kan väcka känslor och det 

är något som var beaktat.  

Inget tillstånd från Sophiahemmets etiska kommitté krävdes eftersom ingen persondata 

inhämtades och ämnet inte var klassat att vara av känslig karaktär.   

Forskning som inte syftar till att skada deltagaren, utsätta denne för fysiska/psykiska ingrepp 

eller beröra känsliga personuppgifter behöver ej etisk prövning enligt lagen. Dock betyder 

detta ej att författarna kunde genomföra kvalitetsarbetet utan vidare tanke på etiska aspekter. 

De etiska reflektionerna har genomsyrat kvalitetsarbetet genom hela arbetets förfarande, från 

planering till genomförandet och analys av informationen (God forskningssed, 2011).   

De forskningsetiska principerna har fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla dessa 

huvudkrav delgavs informanterna kvalitetsarbetets syfte och de informerades om att de själva 

hade rätt att bestämma över sin medverkan. Kvalitetsarbetet krävde inte att informanterna 
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delgav sina personuppgifter och allt material förvarades säkert så ingen obehörig kunde ta del 

av det.  

RESULTAT 

Resultatet redovisas utifrån de tre kategorierna med sju subkategorier som innehållsanalysen 

resulterade i, se tabell 2. För att förtydliga resultatet av upplevelser av PCEA används citat 

från de utförda intervjuerna.  

 

Tabell 2. Översikt av kategorier och subkategorier 

Kategori Upplevelse av 

information 

Upplevelse av att 

ta beslut 

Upplevelse av 

smärtlindring 

 

Subkategori 

Tidpunkt och 

mängd information 

Trygg med att ta 

beslutet 

Behandlingsform 

Förväntningar 

 

Otrygg med att ta 

beslutet 

Apparatur  

  Väntetider  
 

Upplevelse av information 

Tidpunkt och mängd information 

Patienterna hade inför operationen ett möte med en anestesiolog som bland annat gav 

information om smärtlindringen under och efter operation. Samtliga informanter var eniga att 

de i detta planerade möte erhöll bra information. I skedet innan operation upplevde 

informanterna att det var svårt att ta till sig all information, de beskrev en känsla av 

overklighet. För några av informanterna inföll detta samtal flera veckor innan själva 

operationen genomfördes vilket resulterade i att det var svårt för dem att komma ihåg all 

information.  

Alltså jag visse lite vad det handlade om, det var anestesiläkaren som 
berättade det för mig och sa att den ligger kvar och att man kunde trycka på 
den här (pekar på bolusknappen) och så, så den var helt ok.  
(Intervju 5) 

En av deltagarna var planerad för kirurgi, men sökte akut vård någon vecka innan den 

planerade operationen. Hon blev då inlagd och beskrev att allt gick fort och att hon inte riktigt 

hann få någon utförlig information om smärtlindringen förrän efter operation. Hon beskrev att 

det berodde på att initialt var hennes operation planerad att genomföras som laparaskopi. Vid 

hennes preoperativa samtal med anestesiolog diskuterades ej PCEA som 

smärtlindringsalternativ, eftersom de som genomgår laparaskopi ej erhåller PCEA. Deltagaren 

beskrev tiden från att hon kom in akut fram till den planerade operationen som rörig och att 

viss information säkert kom bort på grund av detta. På grund av att denne deltagare inte följt 

de vanliga rutinerna för inskrivning kan information ha missats, men risken var också att 

informationen hade delgetts henne men hon hade glömde bort. 
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Men då hade de redan satt den där, antagligen så sa de det på operation för 
jag var ju vaken när de satte i den och då sa dom antagligen till mig att den 
skulle sitta kvar i några dagar, det tror jag. 
(Intervju 3) 

Flera av deltagarna delgav under intervjuerna att de förväntade sig att få information 

kontinuerligt under vårdtillfällets gång och att de därför inte känt stress över att komma ihåg 

allt som sades. Majoriteten beskrev att det kändes som om de befann sig i en bubbla, ett 

tillstånd av overklighet. Deltagarna talade mycket om hur de fått information på avdelningen 

efter operationen. Personalen satte fast bolusknappen i patientskjortan och informerade om att 

det bara är att trycka om de behöver extra smärtlindring. Sjuksköterskan informerade också 

om att de inte kan överdosera läkemedlet och att pumpen har specifika inställningar och 

spärrar. Det nämndes även att det på vägen ned till operation informerades ytterligare om 

proceduren vid inläggningen av EDA katetern samt hur pumpen fungerade. Alla deltagarna 

var överens om att oavsett om det var anestesiläkaren eller personalen på avdelningen som 

informerade så upplevdes informationen de fick tillräcklig.  

Jag hade fått så bra information och den är ju så lätt och smidig att fatta så att 
det e ju bara en knapp det handlar om så att de va inga problem 
(Intervju 4) 

Gällande mängden information så beskrev majoriteten av deltagarna att de fått mycket 

information. Personalen upplevdes vara pedagogiska, lugna och sansade när de informerade. 

En deltagare beskrev det som om hon nästan fått för mycket information men att hon inte 

tyckte det nödvändigtvis var fel utan att det nog kunde vara bra för de patienterna som känner 

sig osäkra. Flertalet av deltagarna återgav att de fått skriftlig information i form av broschyrer 

medan vissa uppgav att de endast fått muntlig information. 

Jag tycker att jag fick så mycket information, fick en hel pärm med saker så att 
kanske. Det är inte fel, kanske, men inte sådär att jag säger att det är helt 
nödvändigt. 
(Intervju 5) 

Under själva vistelsen på avdelningen var det några deltagare som beskrev att personalen 

nästan uppmuntrat dem att trycka, de nästan upplevde det som att personalen tjatat. Det 

upplevdes som att det blev för mycket uppmuntran till smärtlindring, men informanterna 

trodde att för de patienterna som är osäkra så kan det troligen vara bra. Vidare berättade en 

informant att för personalen kan det vara svårt att veta hur mycket information varje specifik 

individ behöver. Två av deltagarna arbetade själva inom vården och gav uttryck för att deras 

förförståelse kanske gjort det enklare att ta emot information och att det även var enklare för 

personalen att delge dem information.  

Det har ju varit så att man kan ju tycka att man har gått och sagt att ”du vet väl 
att med detsamma du har lite ont så kan du trycka här” lite uppmuntran nästan 
till att trycka nästan, äh vilket jag tänkt att det kan väl vara bra för dem som är 
lite osäkra med det. 
(Intervju 5) 

Informationen som delgetts deltagarna beskrevs som bra, enkel och smidig. En deltagare 

berättade att hon ändå inte förstod hur pumpen fungerar och att hon inte visste hur hon skulle 

göra för att få extra smärtlindring. Detta förklarade hon med att hon fått bra information men 

att hon valt att inte ta till sig den då det fanns en osäkerhetsfaktor som gjorde att hon inte känt 
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sig bekväm med att själv ge sig smärtstillande läkemedel. Vidare uttryckte hon sin fulla tillit 

till personalen och sade att hon ej känt sig bekymrad. Flertalet av deltagarna talade om sin 

tillit till sjukvården och personalen och att den tilliten bidrog till att de inte känt oro vad det 

gällde smärta. De kände tilltro till att sjukvården gör det som är bäst för patienterna. 

Dom har talat om det för mig exakt så dom är väldigt, väldigt exakt det här i 
allting men jag har inte lyssnat kanske?, för då hade jag kommit ihåg det. 
(Intervju 6) 

Förväntningar  

När frågan ställdes till deltagarna om deras förväntningar vad det gällde smärta och 

smärtlindring så svarade samtliga att smärta var något som de inte var så oroliga för. Flertalet 

nämnde att oron var för sin sjukdom och att deras fokus låg på att påbörja sin behandling och 

att operationen var första steget dit. Några nämnde att de via sitt personliga nätverk fått 

information om att det inte ska vara något problem med smärta vilket gjort att de känt sig 

tryggare. De berättade att de själva sökt information till exempel via internet så de visste att 

det fanns olika alternativ av smärtlindring. Smärtan var för majoriteten inte det centrala utan 

att det mentala var svårare att handskas med. För flera informanter var det första gången de 

var inlagda på sjukhus, och första gången de genomgått en operation vilket gjort att det var 

svårt att ha förväntningar på en situation som var helt främmande. Det var till och med svårt 

att veta vad de skulle fråga om eller ha synpunkter på.  

Alltså om du går igenom en sån här operation för första gången i ditt liv… eh.. 
så vet du ju inte riktigt vad du ska fråga om. 
(Intervju 1) 

”Smärta är bara smärta, det är något som är övergående” eller liknande uttryckte flera av 

deltagarna och de hade därför inte oroat sig för den. Några hade funderingar angående sticket 

i ryggen när EDA-katetern placerades i ryggen men att i det stora hela var ryggsticket 

irrelevant när det sattes i relation till själva operationen. En deltagare hade till skillnad från 

majoriteten varit inneliggande tidigare och vid ett tidigare tillfälle mött en medpatient som 

hade PCEA och då fått inblick i hur det gick till vid avvecklingen av smärtbehandlingen. För 

den medpatienten hade avvecklingen inte varit enkel vilket lett till smärtor och bakslag. Det 

medförde att informantens förväntningar till avvecklingen av hennes PCEA var mycket 

negativt laddade. 

Ja just det för när jag låg inne akut då var det en medpatient i sängen bredvid 
som hade det där och det var därför som jag visste att jag skulle få ont idag 
för hon tog precis bort den där den dagen jag var där och från att ha varit helt 
sådär inget ont jättebra, tralla la så blev ju hon ungefär som jag i morse och 
mådde skit dåligt. 
(Intervju 3) 

Upplevelse av att ta beslut 

Trygg med att ta beslut  

I de fall patienten var trygg med att ta beslut angående sin smärtbehandling var PCEA en bra 

behandlingsform. Upplevde patienten inte trygghet i beslutsfattandet fallerade en fördel med 

PCEA, att patienten själv beslutade och administrerade när det var dags för smärtlindring. 

Resultatet visade att trygghet fanns att beakta i flera delar av behandlingen, både att känna 

trygghet med att pumpen var säker och att inte känna rädsla för att råka ge sig för mycket 

smärtlindring. En annan del av tryggheten var att våga lita på sig själv när det är dags att ge 
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sig smärtlindring. Nästan samtliga deltagare upplevde stor tillit både till apparaturen och 

trygghet med att själva våga ta beslutet att ge sig smärtlindring. Att få ta beslut själv gav en 

känsla av delaktighet vilket ledde till att personen stärktes.  

Man får styra mer själv över sin behandling, alltså man får styra mer över sin 
kropp, det är jag till syvene och sist som ändå bestämmer över den.  
(Intervju 4) 

De flesta kände sig mycket trygga i att pumpen var säker och att de inte kunde göra fel. 

Nästan samtliga deltagare tyckte det var skönt att kunna planera framåt. Mobilisering var ett 

av momenten som var viktiga men även jobbiga och där upplevdes PCEA vara till hjälp. 

Genom att kunna erhålla smärtlindring i förebyggande syfte underlättades aktiviteten. För att 

kunna planera sin dag måste de vara trygga med att ta beslut om att ge analgetika trots att de 

inte hade smärtor just för stunden.  

Och i och med att den är så säker att man inte kan överdosera då är det ju 
ingen fara, utan det blir lugnare och tryggare för patienten tror jag. Och då tror 
jag man kommer långt i sin egen behandling. 
(Intervju 4) 

Många av patienterna beskrev tryggheten med att bara ha vetskapen om att ifall smärta 

tillstöter själv veta hur den kan lindras. Trots att de var smärtlindrande nog av den 

kontinuerliga infusionen och inte behövde extradoser ofta så upplevdes PCEA som en god 

behandling, just på grund av att det gav en känsla av självständighet. Att själv inneha 

kontrollen var något som upplevdes positivt, flera uppgav sig ha ett kontrollbehov sedan 

tidigare och tyckte det var skönt att kunna ha kontroll över något nu efter en stor operation.  

Det var tryggheten om jag hade smärta så visste jag hur man skulle göra. 
Absolut, absolut, och sen att man.. ehh.. man doserade.. eller att man råder 
över det själv, den e viktig.  
(Intervju 2) 

Att styra över sin smärtlindring var inte alltid att välja att ta smärtlindring, det kunde även 

vara att aktivt avstå ifrån att ta smärtlindring. Flera berättade om att de upplevt att personalen 

uppmuntrade till att de borde ta mer smärtlindring och inte ha ont, medan patienten själv 

uttryckte att lite smärta ville de ha. Är buken helt bedövad fanns en rädsla för att de skulle 

röra sig på fel sätt och på så vis råka få komplikationer såsom sårruptur. Att ha lite smärta 

gjorde också att det blev verkligare vad som hänt. En patient beskrev hur overkligt allt känts 

då hon inte haft symtom på cancern och sen direkt efter operation inte känt någon smärta och 

hur det ihop gjorde att allt känts overkligt. Postoperativt valde hon att känna lätt smärta för att 

öka känslan av verklighet och försöka förstå vad som hänt. Tryggheten med att ta beslutet var 

i detta fall trygghet med att ha lätt smärta. De flesta av de intervjuade kvinnorna var inte vana 

att ta smärtstillande och hade funderingar och tankar kring hur de skulle komma att reagera på 

smärtlindring. Det resulterade i att patienterna ibland valde att hellre ha ont än att ta 

smärtlindring. Några nämnde även att de ville känna lite smärta på grund av att när 

behandlingen avvecklas så kommer de ej vara smärtfria och har de då inte haft ont tidigare så 

kan smärtan komma som en chock, därför valde de aktivt att ha lite ont för att vänja kroppen 

vid smärta. 
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Jag får styra själv när jag vill ha smärtlindring och inte. Och när jag tycker jag 
behöver den. Ååå sådär så jag tycker det är bra. Den ger en annan typ av 
självständighet faktiskt.  
(Intervju 4)  

Otrygg med att ta beslut  

På samma sätt att tryggheten fanns i flera olika delar av behandlingen gällde det även 

otryggheten i att ta beslut. Såsom nämnts ovan var de flesta av patienterna ovana vid att ta 

smärtstillande och ovana vid sjukhusvård. Det ledde till att de inte kände full trygghet med att 

självmedicinera med PCEA. Vissa upplevde att de kände sig trygga med att ta beslutet att 

trycka på mer smärtlindring men ville att vårdpersonal skulle vara medvetna om att de tryckte 

ifall komplikationer skulle tillstöta.  

Hur skall jag reagera på det och för jag är inte van vid smärtlindring, liksom 
hur reagerar jag på om jag får en överdos av morfin när jag ligger här, ja typ, 

jag menar sannolikheten skulle ju vara väldigt låg. 
(Intervju1) 

I och med att jag inte är van att självmedicinera över huvud taget, så då hade 
jag nog ringt till en sköterska här och sagt att nu är det förjävligt och kan jag 
trycka här. 
(Intervju 1)  

Vidare förmedlade samtliga deltagare att de var trygga med sjukvårdspersonalen och litade på 

dem. Trots att flera av patienterna på olika sätt upplevde en känsla av otrygghet så kände 

ingen av dem att de hellre hade blivit av med PCEA. Största anledningen till detta var att de 

ändå fick stöd av personalen och självfallet spelade det en stor roll att smärtlindringen 

fungerade och de var utan större smärtor.  

De har absolut sagt till mig hur jag skall göra men jag har inte.. ähh i djupet så 
har jag nog tänkt att jag ringer på klockan.  
(Intervju 6) 

Upplevelse av smärtlindring 

Behandlingsform 

Med behandlingsform räknas hela vägen från att katetern sattes på plats i ryggen, den 

aktiverades med läkemedel, vårdpersonal instruerade i hur den fungerade och patienten själv 

administrerade doser. Innan operationen sattes katetern in i epiduralrummet av anestesiläkare. 

Katetern satt sedan fasttejpad upp längs hela ryggen och fram på axeln under hela 

behandlingstillfället. Den tejpades fram på axeln på grund av att man där kopplade ett filter 

och till det filtret kan man koppla läkemedlet. Varför den dras fram ända till axeln berodde på 

att där var en liten platsdosa som dels skulle vara mycket obehaglig att ligga på men också för 

att sjuksköterskan lätt skulle kunna inspektera och lätt kunna koppla läkemedel. Momentet att 

få in katetern i ryggen var det enda som flera patienter tyckte var det jobbiga med denna 

behandlingsform. Anestesiläkaren la då först lokalbedövning under huden med ett nålstick 

och sedan stack läkaren med en grov nål in mellan kotorna och in i epiduralrummet där den 

mycket tunna katetern fördes in. Dock betonade patienterna att det var en snabbt övergående 

smärta som i det stora hela endast var en liten del. Sticket i ryggen var inte så pass svårt att 

någon av patienterna i efterhand hade velat slippa det för att istället ha fått smärtlindring på 

annat sätt än PCEA. Att personalens inställning var att patienterna skall vara väl 

smärtstillande var alla patienterna väldigt imponerade av.  
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En annan del av behandlingsformen var att patienterna tre gånger dagligen erhöll tablett 

paracetamol. De flesta av de intervjuade patienterna nämnde det, men ingen av dem förstod 

varför de tog dessa tabletter. Trots att de inte visste varför så svalde majoriteten av patienterna 

tabletterna ändå. De hade egna olika teorier om varför de tog dem om det var mot feber eller 

kommande smärtor.  

Alltså jag har inte bett om det själv men de kommer och ger mig dubbeldos av 
Alvedon precis hela tiden och säger att det liksom bara ingår i behandlingen 
fast det känns som att det skulle jag inte alls ha behövt tror jag ju, jag förstår 
inte riktigt vad den gör. 
(Intervju 3) 

Samtliga av de sex intervjuade patienterna var väldigt nöjda med PCEA som 

behandlingsform. Ingen hade velat ha smärtlindring på något annat sätt eller i någon annan 

form. Även de patienter som uttryckte osäkerhet kring att ta beslutet att själva administrera 

smärtlindringen var nöjda med behandlingsformen, och det tack vare att de känt tillförlit till 

sjukvårdspersonalen. Det var flera av de intervjuade som inte behövt trycka på knappen för 

extradoser, utan det räckte med den kontinuerliga infusionen. Patienterna var också nöjda med 

tryggheten av att det fanns en möjlighet till smärtlindring i närheten ifall smärtan skulle 

komma/tillta.  

Men den där (pekar på pumpen) har gett en annan trygghet, jag ger den idel 
lovord, tio poäng av tio. 
(Intervju 3) 

Läkemedlet som infunderades i epiduralrummet var detsamma för samtliga patienter, dock 

varierade den kontinuerliga dosen samt mängden på bolusdosen. Liksom med alla läkemedel 

finns det biverkningar. Det var ingen av de sex intervjuade patienterna som tyckte att det var 

några biverkningar av större dignitet. Snarare så nämnde flera att de inte hade biverkningar 

som de annars har fått av opiater. Den enda biverkan som en patient tog upp var klåda.  

Tycker det är fantastiskt att man kan skära upp magen och inte känna något 
på tre dagar, vilket är väl helt otroligt, och ändå vara klar i huvudet, det är väl 

toppen. Och inte domnad i benen eller något sådant, det är bara positivt. 
(Intervju 5)  

Apparatur  

Vad patienterna upplevde om själva pumpen rådde delade meningar om, vissa tyckte den var 

svår att hitta på grund av dess färg och utformning medan andra tyckte den var enkel i sin 

design då det bara fanns en enda knapp att kunna trycka på. Vad alla generellt upplevde var 

svårt var att det var mycket slangar och sladdar att hålla reda på och logistiken kring alla 

dessa upplevdes besvärlig. Alla patienter med pågående epiduraldropp erhåller en urinkateter 

på grund av att blåstömningen blir påverkad. Patienterna hade därför minst en slang med 

epiduraldroppet som går till själva pumpen som läkemedlet infunderas via, sladden till 

knappen där de själva administrerar doser samt urinkatetern. Flera av patienterna hade 

dessutom en eller flera dränageslangar från buken och vissa hade även intravenösa infusioner.  

Det enda som varit besvärligt är att jag då har tre stycken slangar som alla 
trasslar in sig i varandra, som jag lägger mig på och så vidare. 
(Intervju 1) 



 

18 

 

I början tog det ganska lång tid innan jag hittade rätt slang. 
(Intervju 3) 

Den skulle gott kunna vara lite färggladare eller någonting så man lätt hittar 
den bland röran. 
(Intervju 3) 

När personalen skulle göra något med patienten eller inne på vårdsalen flyttade de ibland på 

saker för att komma åt. Det hände då att personalen inte ställde tillbaka allt på sin plats. Det 

ledde till att droppställningen med epiduraldoppet och bolusknappen blev utom räckhåll, och 

patienten måste aktivera sig utan extrados läkemedel eller tillkalla personal. Detta upplevdes 

av patienterna som ett problem, vilket deltagarna trodde berodde på att personal ofta 

upplevdes som stressade.  

Väntetider  

Genom att patienten själv tog ett beslut om att det var dags för en dos av extra smärtlindring 

och själv administrerade dosen så var tiden mellan beslut om att vilja ha smärtlindring till att 

få den minimerad till minsta möjliga. Detta var något flera av de intervjuade patienterna hade 

reflekterat över och var mycket nöjda över. Några av de intervjuade patienterna hade vid 

intervjutillfället redan blivit av med sin PCEA inför utskrivning. Dessa patienter hade märkt 

en stor skillnad genom att de istället för att själva trycka på knappen för att få smärtstillande 

direkt, nu var tvungna att påkalla personal. Smärtan hann då stiga i väntan på att personalen 

skulle hämta smärtstillande. Patienterna nämnde också att personalen på avdelningen verkade 

stressade och att de inte ville störa i onödan. Genom att de själva gav sig smärtlindringen 

behövde de inte påkalla personal och ändå fick de hjälp med en gång.  

Det är väl toppen att man kan få bestämma själv. Slippa ringa på någon, och 

vänta på tabletter och så, det är ju fantastiskt tycker jag. 
(Intervju 5) 

I en av intervjuerna hade patienten nyligen blivit av med PCEA inför utskrivning, och denne 

patient beskrev väntan så här 

Efter en halvtimme hade det fortfarande inte kommit någon tablett och då 
hade det liksom stigit på den där värdeskalan från tre och sen upp till fyra och 
så hade det börjat bli fem (…) hade jag haft den där så hade jag tryckt direkt 
och sluppit den där halvtimmen av väntan. 
(Intervju 3) 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Ansats och design 

Syftet var att beskriva patientupplevelse, och för att kunna besvara syftet valdes att göra en 

kvalitativ studie. Kvalitativa studier medför att resultatet kan gå på djupet i specifika 

kontexter. Med intervju som insamlingsmetod kunde kunskap om undersökningspersonens 

värld erhållas vilket var passande för att uppnå syftet (Olsson & Sörensen, 2011). Eftersom 

detta var en ny smärtlindringsmetod på sjukhuset och inte för många förutfattade idéer fanns, 

upplevdes denna ansats vara mest lämplig. Istället för djupintervjuer kunde fokusgrupp vara 

ett alternativ, men det tänktes bli svårt på flera sätt, exempelvis att få till en patientgrupp med 
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tanke på att det bara var några få patienter per vecka som fick PCEA. Att dela ut 

patientenkäter var ett annat alternativ men då skulle inte svar kunna fås på upplevelsen av 

PCEA på samma sätt som en intervju ger. 

Urval 

Då PCEA nyligen hade börjat användas på det valda sjukhuset så hade implementering endast 

gjorts på en avdelning. Detta begränsade författarna, genom att antalet informanter var få. 

Hade det funnits tillgång till flera avdelningar och därigenom funnits fler patienter att tillfråga 

så hade kanske det gjort kvalitetsarbetet lättare att genomföra. Att kvalitetsarbetet 

genomfördes under jul och nyår försvårade datainsamlingen på grund av att det under jul - 

och nyårshelgen var reducerat operationsprogram. Att tillfråga patienter inneliggande på 

andra sjukhus hade varit ett alternativ för att öka urvalet. 

I kvalitativa studier är bekvämlighetsurval en väl använd metod, dock inte alltid den bästa, det 

finns alltid en risk att de personer som besitter den informationsrikaste information ej 

inkluderas i studien. Urvalsmetoden är enkel och effektiv och kan därför vara en bra metod i 

början av en urvalsprocess. Kvalitativa studier bör sedan använda ett medvetet urval för att få 

de informanter som gynnar studien bäst (Polit & Beck, 2012). I detta kvalitetsarbete kan 

nackdelen med bekvämlighetsurvalet vara att samtliga informanter hade välfungerande PCEA 

och var därav nöjda med behandlingen. De som var missnöjda eller där PCEA inte fungerade 

hade troligen behandlingen bytts ut till annan metod som fungerade bättre inom 24 timmar 

efter påbörjad behandling vilket lett till att författarna aldrig träffade dessa patienter eftersom 

ett inkluderingskriterium var pågående PCEA i minst 24 timmar. Att de patienterna inte 

intervjuades kan ha lett till att resultatet blivit missvisande.  

Att patienterna skulle få information under preoperativa samtalet om kvalitetsarbetet fallerade 

i flera fall av olika anledningar. På grund av detta gick författarna till vårdavdelningen varje 

vecka för att själva finna och rekrytera informanter. Avdelningens personal var då till stor 

hjälp. De patienter som hade haft ett komplicerat efterförlopp efter sin operation valde 

författarna att ej tillfråga om medverkan i direkt anslutning till operationen utan de patienterna 

tillfrågades några dagar senare om det verkade som att de då skulle klara av att genomföra en 

intervju. De olika deltagarnas ålder har ej noterats då författarna inte såg det som relevant i 

sammanhanget. Dock var åldersspridningen ej så stor i detta kvalitetsarbetes urvalsgrupp. 

Ingen av patienterna som deltog i kvalitetsarbetet hade någon av författarna vårdat. Det var ett 

medvetet val från författarna för att det ej skall uppstå en maktsituation där risken fanns att 

informanten svarade det denne trodde sjuksköterskan vill höra eller att de inte vågade vara 

kritiska till behandling eller vård. Nu kom författarna utifrån och det blev inget sjuksköterska-

patient-förhållande. För att ytterligare bidraga till detta var författarna alltid privatklädda vid 

samtliga intervjutillfällen.  

Då PCEA endast användes på en patientkategori vid den tidpunkt när kvalitetsarbetet 

utfördes, gjorde det att urvalet var homogent med äldre kvinnor. Hade PCEA använts efter 

flera typer av kirurgi kanske resultatet hade blivit annorlunda om även män hade kunnat 

inkluderats. 

Intervjuguide/pilotintervju 

En frågeguide togs fram av författarna, som godkändes av både handledare och examinator 

efter att frågorna reviderats för att säkerställa att de svarade på syftet. För att testa frågeguiden 

genomfördes två pilotintervjuer där båda författarna deltog. Att två intervjuer blev 

pilotintervjuer var för att bägge författarna ville testa guiden. Det kändes viktigt för båda 
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författarna att pröva frågeguiden för att efteråt gå igenom materialet för att se om frågorna 

svarade mot syftet. 

En trolig förbättring av intervjuguiden hade varit att förändra den inledande frågan. I stället 

för att inleda med en sluten fråga om oro kunde frågan istället lyda ”delge dina tankar om 

smärta och smärtlindring du hade innan operationen”. Att starta med en öppen fråga hade 

eventuellt gett ett rikare svar. Eftersom detta ej uppmärksammades fören efter 

datainsamlingen påbörjats ändrades inget i intervjuguiden under kvalitetsarbetets gång utan 

samtliga intervjuer hölls efter samma guide.  

Genomförande 

Samtliga intervjuer genomfördes på vårdavdelningen, några i samtalsrum och några på 

patientsal. I två av fallen låg informanten på delad sal, de ville medverka i kvalitetsarbetet 

men orkade inte förflytta sig från sin säng utan bad om att få genomföra intervjun inne på 

patientsal trots att annan patient fanns på rummet. I dessa fall accepterade medpatienten att 

intervjun genomfördes på salen. Då intervjun inte behandlade känslig information ansåg 

författarna att det inte skulle påverka svaren. 

Innan varje intervju påbörjades ägnade författarna några minuter åt att samtala med 

deltagaren, frågade om de läst den skriftliga informationen de fått och om de hade några 

frågor innan intervjun påbörjades. Detta korta samtal upplevdes som positivt och 

informanterna upplevdes som mer avslappande vid intervjuns start. Alla deltagarna fick även 

informationen att de när som helst kunde avbryta intervjun om det så skulle vilja det och att 

det även kunde ställa frågor om det var något de inte förstod. Samtliga intervjuer genomfördes 

utan avbrott. 

Att författarna använde sig av mobiltelefoner för ljudupptagning underlättade då det är något 

som de flesta är vana vid att ha liggande framme. Hade mer avancerad utrustning används kan 

det ha lett till att deltagarna varit mer obekväma med inspelningen. Ljudet var troligen inte 

lika bra som det hade kunna bli med en diktafon, dock var det vid dessa intervjuer tillräckligt.  

Ingen av författarna hade någon erfarenhet av att genomföra intervjuer, det var en av 

anledningarna till att båda författarna var med vid samtliga intervjuer. Det kunde ha uppfattats 

som en maktsituation vilket författarna var medvetna om. Ingen av informanterna ifrågasatte 

att båda skulle delta, utan det kändes naturligt då båda två var med och presenterade sig. För 

författarna så var det till stor hjälp att båda deltog. Den som satt som observatör gavs i slutet 

av intervjun tillfälle att ställa kompletterande frågor, vilket skedde i samtliga intervjuer. Detta 

ledde till att information framkom som annars hade uteblivit om författarna genomfört 

intervjuerna på egen hand. Så i detta kvalitetsarbetet var det av positiv karaktär att båda 

författarna deltog vid samtliga intervjuer. Hade författarna haft mer erfarenhet av 

intervjuteknik hade kanske ett rikare material erhållits. Det var en utmaning för författarna att 

få fram svar som svarade mot syftet och få deltagarna att utveckla sina svar utan för stor 

påverkan från den som intervjuade.  

Enligt Polit och Beck (2012) kräver intervjuer stor koncentration och är därför krävande, 

därför rekommenderar de att endast genomföra en intervju per dag. Då författarna var två 

stycken under hela kvalitetsarbetet gång så kunde två intervjuer per dag genomföras, vilket 

underlättade tidsmässig. Färre antal dagar vigdes åt intervjuer. Transkriberingstiden 

minskades också genom att två personer utförde dessa.  

Att använda följdfrågor upplevdes som en utmaning och vid transkriberingen märktes att 

några slutna frågor ställdes. Dock blev varje genomförd intervju bättre eftersom varje tillfälle 
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blev en övning i intervjuteknik. Vid läsning av transkriberade intervjuer satt författarna och 

samtalade med varandra om hur man kunde ställt följdfrågor eller vilka andra ord som kunde 

ha använts. Intervjuguiden togs med till samtliga intervjutillfällen men vid varje ny intervju 

använde författarna ett mer avslappnat sätt och fick fler öppna följdfrågor. Här var en nackdel 

av att vara två författare då varje person fick göra färre intervjuer än om en ensam författare 

genomfört kvalitetsarbetet och då fått fler intervjuer att själv genomföra. Att aktivt lyssna 

bidrog dock till lärandet av intervjusituationen.  

Enligt Polit och Beck (2012) är materialet mättat när ingen ny information tillkommer vid 

intervjuerna, och kategorier börjar ta form. När sex intervjuer hade genomförts, transkriberats 

och börjat analyseras så kunde kategorier tydas. Författarna kände att de sex intervjuerna de 

genomfört gav tillräckligt med material för att få fram ett resultat som svarade på syftet. Att 

författarna var studenter gjorde att tiden var begränsad. 

Databearbetning 

Att samtliga intervjuer transkriberades inom någon dag ledde till att materialet var lättare att 

bearbeta. När intervjun var färsk i minnet upplevdes det lättare att transkribera. 

Ljudupptagningen lyssnades igenom flera gånger samtidigt som den transkriberade texten 

lästes igen. Transkriberingen skickades sedan till den andra författaren som lyssnade 

samtidigt som den transkriberade texten lästes. Detta gjordes för att få en bättre förståelse för 

materialet och för att minimera antalet fel i transkriberingen. Att transkriberingarna 

bearbetades av två personer minskade risken för transkriberingsfel.  

Meningsbärande enheter togs ut av författarna enskilt, därefter kontrollerades att samma 

meningsbärande enheter urskilts. Där det skiljde sig åt diskuterades det om meningen var en 

bärande enhet eller inte. Kondenseringen, kodningen och kategoriseringen gjorde författarna 

ihop. Det var en styrka under databearbetningen att kunna diskutera sig fram mot ett resultat. 

Som ensam var det svårare att se texten från olika håll, men genom att först läsa själv och 

sedan jämföra och diskutera med varandra så utkristalliserades resultatet tydligare. 

Transkriberingarna lästes flera gånger, för att säkerställa att all data av betydelse uppfattats. 

Forskningsetiska övervägande 

Under hela kvalitetsarbetets gång hade författarna vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2002) med i åtanken för att säkerställa att kvalitetsarbetet skulle vara etiskt försvarbart. 

Individskyddskravet var särskilt viktigt, att ingen av deltagarna skulle komma till skada, 

känna sig förödmjukade eller kränkta. 

Att författarna arbetade som sjuksköterskor på sjukhuset upplevdes inte som ett problem 

under intervjuerna. Ingen av respondenterna har vårdats eller träffat författarna vid tidigare 

tillfälle, detta var ett medvetet val för att svaren under intervjun inte skulle påverkas.  

Trovärdighet och överförbarhet 

Författarna valde att använda citat från de olika intervjuerna för att ge mer tyngd åt innehållet. 

En tabell över hur de meningsbärande enheterna, subkategorierna och kategorierna tagits fram 

finns med. Detta för att ge läsarna en inblick i hur själva analysen gått tillväga vilket 

författarna ser som nåt som stärker kvalitetsarbetets trovärdighet. 

Att författarna varit två stycken som kunnat diskutera är något som ger styrka åt resultatet. De 

olika åsikterna har lett till att synpunkter setts med olika infallsvinklar. Diskussionerna med 

handledare och deltagarna i grupphandledningen har också hjälpt författarna i sin tro att 

resultatet har tolkats rätt och att det återges på ett korrekt sätt.  
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Graneheim och Lundman (2012) skriver att trovärdigheten beror på flera faktorer, däribland 

datainsamlingsmetod och mängden data. Sex intervjuer är genomförda och det var svårt för 

författarna att känna om materialet var mättat. Fler intervjuer hade gett resultatet mer tyngd, 

fler intervjuer hade även kunnat gett nya infallsvinklar.  

Endast sex patienter har inkluderats i kvalitetsarbetet och resultatet visade att dessa personer 

har mycket positiva upplevelser av PCEA. För att kunna överföra resultat till annan 

population behöver större studier utföras och då också med andra urvalsmetoder.   

Resultatdiskussion  

Upplevelse av information 

Samtliga intervjuer inleddes med frågan om patienten upplevt någon oro angående smärta 

eller smärtlindring innan operationen, och hur/när de fått information om själva 

smärtlindringen. Resultatet visade att informanterna inte känt oro vad det gäller smärta eller 

smärtlindring innan ingreppet, vilket motsäger vad Lewandowska el al. (2013) fann att 12 

procent av deltagarna i deras studie var rädda för postoperativ smärta. I detta kvalitetsarbete 

fanns en konsensus kring att de var tillfredsställda med informationen de fått, vilket troligen 

lett till minskad oro för postoperativ smärta. Ett undantag var informanten som vid ankomst 

till operation fick veta att hennes operation skulle utföras genom en laparatomi istället för en 

laparaskopi. På grund av detta hade patienten inte fått samma information som resterande av 

informanterna och det bidrog till att informanten inte känt sig lika välinformerad angående sin 

smärtlindring. För flertalet var det svårt att ta in all information vid första samtalet. Detta 

kunde relateras till att vissa patienter hade preoperativa samtalet flera veckor före 

operationstillfället, dessutom var det mycket information att ta in från både sjuksköterskor, 

kirurger och anestesiologer. Några upplevde en känsla av overklighet. Resultatet är 

samstämmigt med Mordecai et al. (2016) som i sin studie beskriver vikten av tillgång till 

information och råd, vilket tydligt kan relateras till informantens upplevelse.  

Att få informationen upprepad under vårdtillfällets gång var uppskattat av patienterna. 

Resultatet överensstämmer med Andersson et al. (2015) fynd om att muntlig och skriftlig 

information är att föredra för att patienten i senare skede ska kunna gå igenom informationen 

igen. De beskriver också hur äldre personer upplever att de inte är i lika stort behov av 

information. I detta kvalitetsarbete beskrev enstaka informanter att de upplevt att de fick för 

mycket information. Mertalet av informanterna var i övre medelåldern och i likhet med 

studien nämnd ovan så upplevde enstaka av dessa informanter ett minskat behov av 

information. De valde att lägga sin tillit till att personalen skulle göra det som var bäst för 

dem.  

Resultatet stödjs av Lewandowska et al. (2013) att mertalet av alla patienterna som 

intervjuades ansåg att den mesta av informationen kom från sjuksköterskorna som vårdade 

dem och att sjuksköterskorna var viktiga när det kom till information om smärtlindringen. 

Anestesiologen var den som först informerade patienterna om smärtlindringen, efter det så 

kom den mesta av informationen och råden från sjuksköterskorna på den postoperativa 

avdelningen eller sjuksköterskorna på vårdavdelningen.  

Författarna till kvalitetsarbetet anser att resultatet stärks genom sin samstämmighet med 

Eriksson et al. (2015), att det är viktigt att personalen och patienterna har gemensamma mål 

angående smärta och smärtlindring, och målen skall vara realistiska. Genom att involvera 

patienten i behandlingen och målen erhålls en mer delaktig och en mer aktiv patient. I 

resultatet framkom att för merparten av patienterna var det viktigt att de fick vara delaktiga 

och känna att de var med och bestämde (Larsson et al., 2013). Sveriges kommun och 
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landsting (2016) lägger stor vikt vid att sjukvården ska arbeta tillsammans med patienten, 

vilket idag kan vara en utmaning då vården går mot att arbeta efter mer standardiserade 

rutiner. Därför är det av stor vikt för personalen som arbetar med checklistor och PM att inte 

glömma bort att titta på patienten och inte låta patienten hamna i bakgrunden. Svensk 

Sjuksköterskeförening förespråkar att kärnkompetenserna personcentrerad vård samt 

informatik är viktigt när det kommer till sjuksköterskans ansvar. När patienterna informeras 

så ska informationen tillhandahållas på ett sådant sätt som är bäst för just den individen, att 

för varje patient ta reda på vad som är viktigt för denne (Sherwood & Barnsteiner, 2013). 

Författarnas uppfattning var att informationsbehovet är olika beroende på situation och 

person.  

Eriksson et al. (2015) skriver i sitt resultat att patienterna upplevde det svårt att sätta en siffra 

på sin smärta och även svårt att veta hur mycket smärta som är acceptabel. Informanterna i 

detta kvalitetsarbete uppgav att det är endast dem själva som vet när det är dags för 

smärtlindring och då trycker de på bolusknappen. Patienten kan ta så mycket smärtlindring 

som denne själv tycker är rimligt utan att behöva beskriva sin smärta eller känna oro inför vad 

sjuksköterskan skall tycka. Eriksson et al. (2015) skriver att patienterna inte vill uppfattas som 

jobbiga och vill inte besvära sjukvårdpersonalen i onödan. Det kan leda till att smärtan stiger 

hos patient som inte ber om analgetika. Informanterna i detta kvalitetsarbete berättade hur de 

tog smärtlindring både när smärta uppstod men även inför aktivitet såsom att sitta uppe och 

äta en måltid som förorsakar smärta om analgetika ej tillhandahålls innan.  

Upplevelse av att ta beslut 

Som det tidigare beskrivits så bygger PCEA på att patienten är aktiv och själv deltar i besluten 

om sin smärtlindring. Samtliga patienter som deltog i kvalitetsarbetet var nöjda med PCEA 

som smärtregim. Informanterna var samstämmiga kring att de själva visste bäst när de 

behövde smärtlindring, att de kände sin kropp bäst. Majoriteten av informanterna ville själva 

ta beslutet om att ge sig smärtlindring. Larsson et al. (2011) beskriver eventuella hinder för att 

kunna delta aktivt i sin vård kan vara att patienten inte känner sig tillräckligt informerad eller 

inte känner personalens fullständiga stöd eller att personalen inte visar empati. Att få ta eget 

beslut var något som informanterna i detta kvalitetsarbete upplevt som stärkande. Flertalet av 

informanterna uppskattade även att de kunde ta beslutet om att avvakta med att ge sig själv en 

bolusdos vid smärta. Trots personalens uppmuntran om att ta en bolusdos vid smärta så valde 

några att avstå från att ta mer smärtstillande då smärta inte var nåt de var rädda för utan 

snarare var de rädda för att röra sig på fel sätt och eventuellt göra något fel som kunde leda till 

bakslag. Att få ta även dessa beslut upplevdes som något positivt. 

I en enkätundersökning av Eldh, Ekman och Ehnfors (2010) sågs skillnader i kön och ålder på 

svaren där äldre personer tydligare beskrev att delaktighet var att få utföra vården själv. I detta 

kvalitetsarbete var gruppen homogen, resultatet visade att de själva ville ge sig smärtlindring 

utan att involvera sjuksköterskor varje gång. Att ha en cancerdiagnos och att genomgå en stor 

operation var något som de inte kunde kontrollera, men PCEA hjälpte dem att erhålla en 

känsla av kontroll. Detta oavsett om de hade använt sig mycket eller lite av bolusfunktionen. 

Det var känslan av att ha kontroll och inte behöva involvera andra som var det viktiga. Eldh et 

al. (2010) beskriver också att patientdelaktighet mer handlar om att interagera med 

vårdpersonal än att vara en del av beslutsfattandet. Med PCEA är interagerandet främst initialt 

då personal informerar, visar och lär ut, därefter bygger smärtlindringsmetoden på att 

patienten tar beslut och inte interagerar med personal lika ofta. Resultatet tydde på att det är 

något som patienterna uppskattar. Alltså motsäger sig kvalitetsarbetets resultat det som Eldh 

et al. (2010) fann.  
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Informanterna var nöjda med sin smärtbehandling, men om det funnits informanter i yngre 

åldrar så hade det eventuellt påverkat resultatet. Golster (2014) beskriver i sin studie att de 

äldre deltagarna hade en lägre hastighet på det kontinuerliga droppet, ju äldre deltagare desto 

lägre hastighet. Att äldre personer ter sig vara mindre smärtkänsliga kan ha spelat en roll 

varför alla patienterna i denna studie var nöjda. Vilka doser och dropphastigheter är inget som 

tagits hänsyn till i kvalitetsarbetet. 

Informanterna i detta kvalitetsarbete hade inte reflekterat så mycket kring andra former av 

smärtstillande då den regimen de hade fungerat bra. I de fall där det fungerat dåligt med 

PCEA och/eller behandlingsformen fått bytas har ej inkluderats i kvalitetsarbetet. Detta kan 

ha flera orsaker – att de patienterna valde att tacka nej till deltagande, att de ej uppfyllde 

inkluderingskriterierna eller att samtliga patienter under datainsamlingsperioden var nöjda 

med behandlingsformen. Hade missnöjda patienter inkluderats och gett sin syn på PCEA så 

hade resultatet kanske sett annorlunda ut. En patient som ej är nöjd med sin smärtlindring 

eller stött på svårigheter med PCEA kan troligen ha andra synvinklar jämfört med patienterna 

som var nöjda med sin behandling.  

Eriksson et al. (2015) beskriver i sin studie att patienter kände sig mer omhändertagna av 

personalen när de regelbundet kom och skattade deras smärta. I och med PCEA kan det 

tänkas att personalen i mindre utsträckning skattar patienternas smärta och att det således 

skulle kunna leda till att patienterna känner sig mer åsidosatta. Dock är detta inte något som 

informanterna i detta kvalitetsarbete nämnt utan de var nöjda med kontakten med personalen. 

Vidare menar Mordecai et al. (2016) i sin studie att sjuksköterskorna skattade patienternas 

smärta lägre än vad patienterna själva gjorde. I detta kvalitetsarbete var det snarare så att 

personalen tyckte att patienterna skulle ge sig en bolusdos så fort de kände lite smärta vilket 

patienterna inte alltid tyckte. Flera av informanterna berättade att de valde att inte ge sig själv 

en bolusdos trots personalens uppmaningar. 

Upplevelse av smärtlindring 

Några av informanterna hade erfarenhet av att bli smärtlindrade med opioder, de talade om 

skillnaden vad det gällde biverkningar när de istället blev smärtlindrade genom 

epiduralbedövning. Att inte må illa eller känna sig sederad var något de uppfattade som 

väldigt skönt, klåda var den enda biverkan som några av informanterna besvärats av. 

Resultatet är enigt i vissa delar med Moslemi et al. (2015) som i sin studie finner att de inte 

såg någon större skillnad vad det gällde biverkningar förutom att gruppen som hade fått 

opioder var klart mer sederade än gruppen som fick epidural bedövning. 

Vad gäller upplevelsen av att bli smärtlindrad med PCEA var det flera av informanterna som 

berättade om att de fann det jobbigt att hantera alla sladdarna. Att det ibland kunde vara svårt 

att hitta rätt sladd eller att nå pumpen om den hade flyttats på. Vidare berättade alla 

informanterna om tidsvinsten som PCEA gav, de betonade att det var en av de största 

vinsterna med att ha PCEA. Att de själva även kunde bestämma och administrera en dos med 

smärtstillande utan att behöva vänta på eller involvera personalen var återigen något som de 

lade vikt vid. I de publicerade studierna som författarna tagit del av som handlat specifikt om 

PCEA har fokus legat på jämförandet av biverkningar eller komplikationer, vilka läkemedel 

som infunderades eller liknande. Inga publicerade artiklar har hittats med fokus på 

upplevelser eller känslor kring delaktigheten eller handhavandet med PCEA. Eriksson et al. 

(2015) tar i sin studie upp upplevelsen av smärta generellt, att patienterna tyckte det var 

jobbigt att störa personalen och att de ej ville besvära. Patienterna upplevde det mer jobbigt 

om personalen såg stressade ut. Vidare beskriver de hur patienten kände sig misstrodd när det 

dröjde för länge innan hjälp erhölls vilket även en av informanterna i detta kvalitetsarbete 
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beskrev. Det hade varit av intresse om författarna hade hittat någon studie som handlade om 

just patienternas upplevelse av PCEA och då kunnat göra jämförelser.  

Flertalet artiklar har gjort jämförande studier mellan PCEA och andra behandlingsregimer. 

Resultaten visar att patienter med PCEA har en signifikant lägre smärta speciellt vid 

mobilisering och hosta jämfört med patienter som erhållit intravenösa analgetika (Ferguson et 

al., 2009; Moslemi, Rasooli, Baybordi & Golzari, 2015; Oh et al., 2016; Rivard, Dickson, 

Vogel, Argenta & Teoh, 2014). Resultaten kan ej direkt kopplas till denna intervjustudie då 

samtliga intervjuade patienter haft PCEA och inga jämförelser med andra former har gjorts. 

Paralleller kan dras att patienterna med PCEA var förberedda genom att de själva tagit 

beslutet om att ge smärtlindring inför mobilisering. De är då förberedda både med analgetika i 

kroppen samt mentalt inställda på momentet, vilket patienterna upplevt som positivt.  

Slutsats 

Resultatet tyder på att patienter som erhållit PCEA i samband med kirurgi vid gynekologisk 

cancer upplever sig nöjda med denna smärtlindringsform. Att vara ansvarig för en del av sin 

behandling verkar vara något patienterna uppskattar. Resultatet tyder på att det finns ett behov 

av ytterligare forskning angående patienternas upplevelse av PCEA för att utvärdera om fler 

patientkategorier kan vara hjälpta av denna typ av smärtlindring efter kirurgi.   

Klinisk tillämpbarhet 

Genom att belysa patienternas upplevelse av PCEA kan resultatet komma att bidraga till att ge 

en insikt i vad som är viktigt för patienterna, vad de behöver för information och stöd. I 

dagsläget används PCEA endast på en klinik, men planeras att införas på fler kliniker på 

berört sjukhus. Författarna hoppas att detta kvalitetsarbete kan vara till hjälp i 

implementeringen av PCEA på respektive klinik.  
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Bilaga 1 (1) 

INFORMATION TILL DELTAGARE I KVALITETSARBETET GÄLLANDE: 

”Patienters upplevelser av patientkontrollerad epiduralanalgesi (PCEA) i samband med 

kirurgi vid gynekologisk cancer” 

 

Bakgrund: 

Ett flertal faktorer beskrivs ha en negativ inverkan gällande återhämtning efter kirurgi. 

Ickefungerande och/eller bristfällig smärtlindring är exempel som kan bidra till en förlängd 

vårdtid, vilket för individen medför ett utökat lidande och för samhället en ökad kostnad. En 

implementering av patientkontrollerad epiduralanalgesi (PCEA) postoperativt har genomförts 

och utifrån detta är det av vikt att belysa och beskriva patienters upplevelser av att använda 

PCEA som postoperativ smärtlindring. 

Syfte: 

Att beskriva patienters upplevelser av patientkontrollerad epidural analgesi (PCEA) efter 

kirurgi vid gynekologisk cancer. 

Förfrågan om deltagande:  

Du tillfrågas i egenskap av patient som efter kirurgi får smärtlindring via patientkontrollerad 

epidural analgesi, där du själv väljer att ge extradoser av smärtlindring i din ryggbedövning 

när du behöver. Vi som är ansvariga för detta kvalitetsarbete har fått ditt namn genom 

personalen på vårdavdelningen. Kvalitetsarbetet är godkänt av verksamhetschef vid 

enheten/kliniken. 

Genomförande:  

Undersökningen genomförs i form av en individuell intervju. Intervjun beräknas pågå i 30-45 

minuter och kommer att genomföras i ett rum på eller nära din vårdavdelning. Under intervjun 

deltar du som patient och de två sjuksköterskorna som är ansvariga för kvalitetsarbetet. 

Intervjun kommer att spelas in och därefter kommer intervjun att skrivas ut ordagrant som en 

text. Resultatet kommer att presenteras på kliniken samt i form ett självständigt arbete på 

avancerad nivå.  

Risker/ fördelar med medverkan:  

Det finns ingen omedelbar nytta för dig som deltagare. Fördelar med din medverkan kan vara 

att du får möjlighet att delge din syn på och uppfattning om denna typ av smärtlindring. Dina 

angivna svar kan bidra till ny kunskap om uppfattningen om att påverka sin smärtlindring.  

Postoperativt kan du vara trött och medtagen. Skulle du uppleva det som påfrestande att 

genomföra intervjun på den planerade dagen kan intervjun senareläggas.  

Hantering av data och sekretess: 

Dina uppfattningar och synpunkter kommer att behandlas så att ingen obehörig kan ta del av 

dem. Du kommer att signera ett samtycke där du bekräftar att du erhållit och förstått given 

information gällande kvalitetsarbetet och hur intervjun går till. Inspelade intervjuer samt 

utskrivet material kommer att förvaras i ett låst utrymme. Endast de som är ansvariga för 

undersökningen kommer att ha tillgång till materialet. Inga namn eller personuppgifter sparas 

och när resultatet presenteras kommer ingen enskild persons svar att kunna identifieras. All 

insamlad data kommer att kasseras när det kvalitetsuppföljningen är slutförd. 

      

  



 

 

 

Hur kan jag få information om resultatet:  

Genom att kontakta ansvariga för kvalitetsarbetet, se kontaktuppgifter nedan. 

Ersättning:  

Ingen ekonomisk ersättning utgår vid deltagande. 

Frivillighet:  

Ditt deltagande är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande, utan att ange 

skäl och du kan avstå att svara på frågor om du önskar. Din vård och smärtlindring påverkas 

inte på något sätt vid deltagande eller vid ett av avbrytande av ett deltagande.   

 

Ansvariga:  

Linda Ekengren, Leg sjuksköterska, student vid specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning akutsjukvård, Sophiahemmet Högskola 

E-mail:  

Tfn:  

 

Hilda Bjurberg, Leg sjuksköterska, student vid specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning akutsjukvård, Sophiahemmet Högskola  

E-mail:  

Tfn:  

 

Handledare: 

Linda Gellerstedt, Leg sjuksköterska, Handledare vid Sophiahemmet Högskola 

E-mail:  

 

 

 

  



 

 

 

      Bilaga 2 

Samtycke gällande kvalitetsarbetet - Patienters upplevelser av patientkontrollerad 

epiduralanalgesi (PCEA) i samband med gynekologisk kirurgi. 

 

Jag har erhållit information om kvalitetsarbetet och vad ett deltagande i en intervju innebär för 

mig. Jag har fått information om att de uppgifter som jag lämnar endast används i detta arbete 

och på det sätt som har beskrivits.  

Jag har fått information kring att mitt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och att jag 

när som helst, även under pågående intervju kan välja att avbryta mitt deltagande utan någon 

förklaring och utan påverkan på min fortsatta vård.  

 

Studiedeltagare: 

Datum och Ort: ________________________________ 

 

 

 

Namnunderskrift: _______________________________     

 

 

 

Namnförtydligande: _____________________________ 

 

 

Ansvarig:  

Datum och Ort: ________________________________ 

 

 

 

Namnunderskrift: _______________________________     

 

 

 

Namnförtydligande: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      Bilaga 3 

Intervjuguide     

Intervjuguide: 

Har du upplevt oro inför operationen gällande smärta och smärtlindring? 

Hur upplevde du informationen som du fick innan operationen?  

 

• Förstod du vad som sades?  

• När fick du info? (Bra/Dåligt) 

• Saknades information? 

Kan du berätta om dina upplevelser av att använda PCEA? 

Hur är din upplevelse av att använda pumpen? 

 Är det enkelt? Upplevs svårigheter? 

 Kan du ge exempel på några specifika situationer? 

Hur upplevde du det när du hörde att du själv skulle ge dig bolusdoser? 

 Tycker du den upplevelsen överensstämmer med hur det är? 

Hur upplever du denna typ av smärtlindring? 

 Positivt 

 Negativt 

Utifrån att du nu har PCEA, upplever du att du velat ha det på något annat sätt? 

Efter operationen, har du fått smärtlindring på något annat sätt också? 

Hur är din upplevelse vad det gäller trygghet med denna form av smärtlindring?  

Hur har du upplevt personalens hjälp och råd i samband med att du har PCEA? 

 Saknar du något? 

 Ge exempel.  

 

Vill du berätta något mer? Förtydliga eller tillägga något? 

 

 

 

 

     

 


