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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund 

I Sverige utfördes år 2008 cirka 11000 axeloperationer. På ett sjukhus i Mellansverige 

opereras ungefär tio till femton patienter för sin axel i dagkirurgi per månad. De patienter som 

opereras har antingen förslitningsskador, ledskador eller skador i samband med trauma. Inför 

sin operation får de flesta patienterna en nervblockad eller s.k. plexusblockad som även 

fungerar som postoperativ smärtlindring. En plexusblockad innebär en total förlamning av 

hela armen och varar upp till tolv timmar efter anläggande. Denna form av regional anestesi 

anses ha en klar fördel för axelkirurgi och utförs av anestesiolog på kliniken. Fördelar innebär 

bland annat kortare vårdtider och att patienterna kan gå hem samma dag. Flertalet patienter är 

okunniga om denna form av bedövning och har många frågor beträffande plexusblockad och 

om sin operation. Det krävs specialistkompetens av både läkare och sjuksköterskor som utför 

vården av dessa patienter.  

 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelse av plexusblockad i samband med 

axeloperation i dagkirurgi och hur de upplever den första veckan efter operationen. 

 

 

Metod 

Studien var en kvalitativ intervjustudie. Åtta intervjuer genomfördes med patienter som fått 

plexusblockad utifrån en intervjuguide med åtta frågor. Intervjuerna analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys. 

 

 

Resultat 

I intervjuerna beskrev patienterna sina upplevelser av sin plexusblockad och axeloperation i 

dagkirurgi. De beskrev bland annat rädsla eller oro för smärta eller att plexusblockaden inte 

skulle fungera som bedövning. Patienterna hade inte fått den form av plexusblockad tidigare. I 

resultatet framkom vilka problem eller besvär som uppkommit postoperativt i hemmet och 

hur de själva kommit fram till en lösning på problemen. En mer tydlig och individuell 

information om plexusblockad och efterföljande vård efterfrågades av flertalet patienter.  

 

 

Slutsats 

Patienterna förstod inte vad en plexusblockad innebar och var oroliga inför både anestesi och 

axeloperation. Behov uttrycktes avseende föreberedelser inför plexusblockad och 

operationsteknik samt en tydlig individuell information angående postoperativ vård. 

Resultatet från denna studie kan ligga till grund för en förtydligad patientinformation för 

kommande patienter. 

 

 

 

Nyckelord: Axelkirurgi, dagkirurgi, omvårdnad, plexusblockad 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Background.  

In 2008 approximately 11000 shoulder surgeries were carried out in Sweden. In a hospital in 

in the middle of Sweden around ten to fifteen patients per month undergo shoulder surgery in 

an ambulatory setting. The patients who require shoulder surgery have degenerative 

conditions, joint injuries or damage in connection with trauma. Before the operation a 

majority of the patients receive an interscalene nerve block for peri-and postoperative pain 

relief. An interscalene block means a total paralysis of the affected arm with a lasting effect of 

up to twelve hours. This form of regional anaesthesia is deemed to have a clear advantage for 

shoulder surgery and is performed preoperatively by an anaesthesiologist at the clinic. 

Benefits include shorter nursing periods and that patients can be discharged on the day of 

surgery. Most patients are unaware of this method of anaesthesia and have many questions 

concerning the interscalene blocks and shoulder surgery. The management of these patients 

requires specialist competence of both the doctors and nurses involved. 

 

Aim 

The purpose of this study was to describe the patients’ experiences of interscalene blocks 

related to shoulder surgery in an ambulatory setting and their experiences of the first week 

after shoulder surgery. 

 

Method 

The study was performed using a qualitative interview technique. Eight interviews were 

conducted with patients who underwent interscalene blocks based on an interview guide with 

eight questions. The interviews were analyzed with qualitative content analysis. 

 

Results 

The patients described their experiences of the interscalene block and their shoulder surgery 

in the ambulatory setting. The patients described their fear of pain or worries concerning 

inadequate anaesthesia from the interscalene block. None of the patients had previous 

experiences of interscalene blocks. The interviews emphasized the problems or 

inconveniences that were experienced postoperatively after discharge and how the patients in 

this study managed to solve postoperative inconveniences in the setting of their home. Several 

patients requested more comprehensive and individualized information concerning the 

interscalene block and postoperative care. 

 

Conclusion 

The patients in this study did not understand the procedure of an interscalene block previous 

to operation and were anxious about anaesthesia and shoulder surgery. Questions were raised 

concerning preparation for the interscalene block and surgical procedure and several patients 

requested more comprehensive and individualized information about postoperative care. The 

results from this study can be used as a foundation for improvements in patient information 

 

 

Nyckelord: Ambulatory setting, interscalene block, nursing, plexus, shoulder surgery. 
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INLEDNING 

 

 

Jag arbetar som anestesisjuksköterska på ett sjukhus i Mellansverige och min arbetsplats är på 

den Dagkirurgiska kliniken. På kliniken utförs operationer av varierande slag och däribland 

axeloperationer som är mer eller mindre komplicerade. Mina arbetsuppgifter består i att 

förbereda dessa patienter inför operation. Vid dessa operationer anläggs plexusblockad av 

anestesiolog innan patienten skall opereras. Patienterna som kommer till oss för att operera 

sin axel är många gånger okunniga om vad som kommer att hända på operationsavdelningen 

och det är min uppgift att se till att de känner sig trygga och får en adekvat information om 

hur förberedelser och operationsförlopp går till. De flesta av dessa patienter får en 

nervblockad s.k. plexusblockad som bedövning under operation som varar upp till tolv 

timmar efter det att blockaden har anlagts. Dagen efter operation ringer en sjuksköterska från 

Dagkirurgiska kliniken patienterna och ställer frågor om hur de mår. Vid dessa tillfällen 

framkommer att ett flertal patienter har frågor angående axelblockaden de fått. Min intention 

är att beskriva dessa patienters upplevelser av plexusblockad i samband med axeloperation 

och vilka symptom och besvär de upplever den första veckan efter operationen. 

 

 

BAKGRUND 

 

 

I Sverige utfördes 10902 axeloperationer år 2008 (Socialstyrelsen, 2010). På studiesjukhuset 

utförs ungefär tio till femton axeloperationer i månaden i dagkirurgi. Enligt Bonner (2010) har 

axeloperationerna ökat väsentligt de senaste åren och det är viktigt att förstå den 

grundläggande vården för dessa patienter. De patienter som opereras i dagkirurgi har antingen 

förslitningsskador, ledskador eller skador i samband med trauma. Användandet av regional 

anestesi i den dagkirurgiska verksamheten har blivit en väl accepterad teknik som har ökat 

markant och som anses ha klar fördel för axelkirurgi (Barnes & Russel, 2004). Redan i slutet 

av 1800-talet började nervblockader utföras i samband med operationer och den första 

plexusblockaden lades redan 1884 (Young, Bryngelson, Donohue, Lawhorn, Pitcher, 

Schoneboom et al., 2010). Bishop, Sprague, Gelber, Krol, Rosenblatt, Gladstone et al. (2005) 

beskriver att plexusblockad innebär många fördelar för både artroskopiska ingrepp, men även 

vid öppen kirurgi av axeloperation. 

 

 

Lokalanestesi 

 

I Sydamerika upptäckte lokalbefolkningen tidigt kokainets smärtstillande effekt på sår då de 

tuggade blad ifrån cocabusken och smorde in såren med saliv. År 1860 upptäckte tysken 

Albert Niemann den aktiva substansen alkaloid, vilket han namngav cocain. Några decennier 

senare togs det första lokalbedövningsmedlet fram som sedermera väckte kemisternas intresse 

och så småningom utvecklades till amidföreningen lidocain och Xylocain (Halldin & Lindahl, 

2000). Lokalanestesi innebär att impulsledningen i perifera nerver blockeras en tidsbegränsad 

period och är helt reversibel samt att bedövningsmedlet ska omsorgsfullt väljas utifrån hur 

lång tid ingreppet tar (Lunell, 2005). 
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Toxicitet  

 

Toxicitet för lokalanestesi som för läkemedel i allmänhet bedöms utifrån den effekt man vill 

uppnå. Dessa effekter berör i första hand det centrala nervsystemet och det kardiovaskulära 

systemet. Det symptom som uppvisas från centrala nervsystemet vid för höga doser är bland 

annat konvulsioner (kramper). Smärta och temperatur bortfaller före beröring då nervfibrer 

blockeras i en viss ordning då fina trådar blockeras lättare än grövre. I alla lokalanestesimedel 

finns mer eller mindre toxiska substanser varför maximaldoser skall finnas angivna (Gordh, 

1969). 

 

Komplikationer 

 

Skador orsakade av injektionsnålen i samband med anläggande av plexusblockad kan bestå av 

ödem, infiltrat, abscesser, nekroser och gangrän. Det finns också skador beskrivet såsom 

hematom, nervskador och pneumothorax. Allmänna komplikationer för medlets toxiska effekt 

kan också påverka kroppens olika organsystem som kan ge cirkulatoriska och neurologiska 

reaktioner (Gordh, 1969). Öronsus, yrsel och perioral domning är tidiga tecken på toxisk 

verkan (Christiansson, 1998). 

 

Psykogena faktorer 

 

Psykogena faktorer kan ha liknande symptom som vid toxicitet. Dessa reaktioner kan orsaka 

svimning i upprätt ställning och är därför mer vanliga i poliklinisk verksamhet. En utlösande 

faktor är ofta smärta och ängslan som kan utlösa vasomotoriska rubbningar (Gordh, 1969). 

 

 

Plexusblockad 

 

Plexusblockad är en bedövningsform som ger smärtlindring och muskelavslappning både 

under operation och postoperativt, vilket resulterar i en kortare vårdtid (Bishop et al., 2005). 

Att undvika manipulation av luftvägar är en fördel för patienterna då de i så fall måste få en 

generell anestesi med intubation som följd (Bishop et al., 2005). Brown (2008) beskriver att 

handha patienter med axelskador innebär en stor utmaning där det krävs specialistkompetens 

hos både läkare och sjuksköterskor som utför vården av dessa patienter. Bishop et al. (2005) 

beskriver också att patienter föredrar plexusblockad i samband med axeloperation eftersom de 

är smärtfria postoperativt. De kan också skrivas ut från sjukhuset och åka hem tidigare än om 

de hade blivit sövda. Patienter som fått regional plexusblockad i samband med kirurgi 

uppvisar även mindre obehag av illamående och kräkning än patienter som genomgått 

generell anestesi (Young et al., 2010).  

 

I en studie (Conroy, Gray, Fischer, Lewis & Kenter, 2003) tillfrågades patienter avseende 

upplevelser av plexusblockad i samband med axeloperation och upplevelser av postoperativ 

smärtlindring. Resultatet visade att flertalet patienter var nöjda samt att patienterna uppvisade 

smärtfrihet upp till tio timmar postoperativt. De konstaterar också att plexusblockad reducerar 

höga doser av smärtlindring postoperativt än vad som vanligtvis sker efter en generell 

anestesi. I en studie (Webster, Bremner, Colin & Mc Cartney, 2011) som undersökte 

patienters upplevelser av lokalanestesi, påvisades rädsla eller missförtroende för 

regionalanestesi, även om det främjar den postoperativa smärtlindringen. De säger vidare att 

patienter som genomgått ortopediskt kirurgi i regionalanestesi kan visa på mindre sjukdom 

och död än om de fått en generell anestesi. Utförandet av plexusblockad har låg frekvens av 
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komplikationer och skador med säkra rutiner enligt Borgeat och Ekatodramis (2002). Dock är 

det viktigt att identifiera patienter med ökad risk för komplikationer på grund av deras 

allmäntillstånd eller tidigare sjukdomar (Borgeat & Ekatodramis, 2002). 

 

Plexusblockad kan utföras på fler nivåer och de mest vanliga är intrascalenär och axelblockad. 

Vid en intrascalenär blockad ges injektionen mellan musculus scalenus anterior och medius i 

höjd med cricoidbrosket. Behandlingen utförs med patienten liggande på rygg och med 

huvudet lite bakåtböjt och vridet åt motsatt sida från anestesiologen. Blockaden har ett anslag 

på ungefär trettio minuter. För patienter med nedsatt lungfunktion eller försvagad diafragma 

kan en axelblockad vara en kontraindikation då nervus phrenicus (nerver i mellangärdet) ofta 

blir bedövad. Andra komplikationer kan vara blockad av nervus recurrens som ger en heshet 

eller förlamning av stämbandet på samma sida som injektionsstället. Dyspnè uppstår då 

diaphragmapares och stämbandsförlamning sker samtidigt (Christiansson, 1998). 

 

 

Anläggande av plexusblockad 

 

Patienter som genomgår kirurgi upplever ofta stress eller oro inför vård och behandling. Det 

kan exempelvis vara oro för sin egen fysiska kondition eller rädsla för smärtsamma 

upplevelser i samband med förberedelser inför anestesi. En annan orsak kan vara oro eller 

ängslan för sin överlevnad och återhämtning. En separation från anhöriga kan var en 

anledning i sig men bara vistelsen på sjukhus kan vara oroande för en del patienter. Ängslan 

kan få konsekvenser för hemodynamik eller för endokrina funktioner (Ehsan-ul-Haq, 2004). 

Det är av betydelse hur patienten blir omhändertagen både fysiskt och psykiskt (Barnes & 

Russel, 2004). Plexusblockad är ofta förknippat med rädsla och det krävs relevant information 

och förståelse så att patienten får en positiv bild och upplevelse av utförandet av 

plexusblockaden. Sjuksköterskan har ansvar för att patienten ska få en så positiv upplevelse 

som möjligt (Barnes & Russel, 2004). En patient ska aldrig känna sig tvingad till lokalanestesi 

om denne önskar sig en annan bedövningsform om inte starka skäl föreligger. Allergi mot 

lokalbedövning kan dock tala för en annan anestesiform (Gordh, 1969). 

 

Det bör läggas stor vikt på sterilitet för att undvika komplikationer av infektiös art. 

Munskydd, rena operationskläder och sterila handskar bör också användas. Anestesiutrustning 

måste alltid finnas till hands och patienten ska aldrig lämnas ensam utan övervakning av 

antingen anestesiolog eller sjuksköterska (Gordh, 1969). Vårdutrymme som används måste 

vara utrustat så att patienten får syrgas och att pulsoxymetri och blodtryck kan följas 

kontinuerligt med hjälp av monitor (Barnes et al., 2004). Utrustning för akuta händelser eller 

att någon komplikation skulle inträffa måste också finnas tillgängligt (Barnes et al., 2004). 

Plexusblockader utförs i ett förberedelserum innan patienten kommer in till operationssal. 

Patienten kan vara helt vaken eller lätt sederad vid blockadläggningen för att anestesiologen 

lättare ska kunna anlägga plexusblockaden. Sjuksköterskan ser till att patienten har en optimal 

monitorering av vitala parametrar och om nervstimulator används (utrustning som används av 

narkosläkare för att lättare hitta in till nerven) assisterar anestesiologen vid anläggande av 

plexusblockaden (Gordh, 1969). 

 

Efter plexusblockaden är anlagd har sjuksköterskan ansvar för att patienten inte skadar sig 

eller blir utsatt för tryck eftersom patienten tappar sin känsel och rörelseförmåga i armen 

(Barnes et al., 2004). Komplikationer till följd av plexusblockaden kan vara en känsla av 

tyngd över bröstkorgen, heshet och svag röst. Dessa biverkningar är vanliga men med 

grundlig information till patienten brukar de kunna hantera dessa biverkningar utan problem. 
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Mer ovanliga biverkningar är om patienten blir tungandad eller får en pneumothorax om 

lungan har punkterats. Om en injektion av läkemedel skulle komma arteriellt eller i en ven 

kan det påverka det centrala nervsystemet (Barnes el al., 2004). 

 

 

Smärtlindring i samband med axeloperation 

 

Enligt den internationella smärtorganisationen International Association for the Study of Pain, 

IASP definieras begreppet smärta som: 

 

En obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse som orsakas av en faktiskt eller potentiell 

vävnadsskada, eller som kan beskrivas i termer av sådan skada (Werner & Fraser, 2007 sid 

8). 

 

Smärta kan kliniskt definieras som, en subjektiv, personlig upplevelse som inte kan 

ifrågasättas (Lewis, Collier & Heitkemper, 1996). Lewis et al., (1996) menar att orsak till 

smärta ska utvärderas samt att det är sjuksköterskans ansvar att ge adekvat smärtlindring för 

varje enskild patient. 

 

Postoperativ smärta är vanligt förekommande efter ortopediska ingrepp av extremiteter och 

den mest karakteristiska smärtan för axeloperationer är rörelsesmärta. Den anatomiska bilden 

av axeln är av komplicerad natur som innefattar bland annat ben, muskler och ligament 

(Brown, 2008, se bild 1). Borgeat och Ekatodramis (2002) säger vidare att smärta är ett stort 

problem under patienternas rehabilitering efter axeloperationen. De anger också att 

smärtlindring är avgörande för patienternas återhämtning och nödvändig för ett lyckat 

operationsresultat. 

 

                                    
                                Bild 1. http://omosortopedica.se/pics/omos  

                                (med tillstånd av Dr Karol Zyto) 

 

 

http://omosortopedica.se/pics/omos
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Den postoperativa vården för patienter som genomgått axeloperation utgör ingen skillnad mot 

annan postoperativ vård då målen är detsamma såsom smärtlindring, mobilisering samt 

reducering av komplikationer (Bonner, 2010). Bonner (2010) säger vidare att smärtlindring 

vid axelkirurgi har olika tekniker där plexusblockad är en av dem som kan användas som 

enskild metod utan annan anestesi såsom fullständig narkos med intubation som följd. 

 

Kombinationen av plexusblockad och att ta smärtstillande per os är viktigt redan första 

postoperativa dagen för att slippa ett smärtgenombrott när blockaden släpper. 

Plexusblockaden kan ge analgesi mellan tio till tjugofyra timmar beroende på typ av 

läkemedel. Patienterna rekommenderas att ta smärtstillande per os de tjugofyra första 

timmarna trots att känseln i armen inte kommit tillbaka. Vidare är det viktigt att förebygga 

smärtgenombrott för att patienten lättare ska kunna djupandas och delta i sin rehabilitering 

samt för att minska risken för postoperativa komplikationer (Bonner, 2010). 

 

 

Omvårdnad vid axeloperation i dagkirurgi 

 

Patienterna kan i vissa fall ha svårt att ta djupa andetag och det är sjuksköterskans ansvar att 

förmedla till patienterna att det kan vara en komplikation som kan avhjälpas med ytterligare 

sedering om patienterna är rädda eller ängsliga (Barnes et al., 2004) Vidare säger Bonner 

(2010) att sjuksköterskan ska kontrollera cirkulation, rörelse och känsel under två till fyra 

timmar när patienten är kvar för postoperativ vård, vilket ska dokumenteras kontinuerligt. 

Höjd huvudända med stödjande kuddar under armbågen för avlastning av axeln är av yttersta 

vikt för patienten, samt att kontrollera kapillär återfyllnad och känna puls i både radialis och 

ulnaartärerna för att säkerställa adekvat cirkulation innan patienten skrivs ut (Bonner, 2010). 

 

Patienterna ska informeras innan de kommer inför sin axeloperation att bära en stor tröja för 

att ortos (slynga runt halsen för att hålla armen på plats), skrymmande bandage och eventuellt 

kyl-cuff (manschett som går att fylla med kallt vatten för att minska smärta och svullnad) ska 

få plats efter operationen. Eftersom patienten går hem samma dag som operationen utförs kan 

patienten inte vare sig lyfta eller röra armen eller kontrollera rörelserna och därför behöver de 

hjälp med påklädningen. Patienterna behöver informeras om att det blir lättare om de har med 

sig ledigare kläder som t ex inte har knappar. Skor som inte behöver knytas gör det också 

enklare för patienten. Sjuksköterskans ansvar innebär att ge adekvat information redan innan 

patienten får plexusblockad eftersom blockaden innebär en tillfällig förlamning och ett 

känselbortfall från axeln och ner i underarmen (Barnes et al., 2004). 

 

Patienterna ombeds bära en collarn-cuff (en tillfällig slynga av tygförsett skumgummi som de 

bär som ett stöd tills plexusblockaden släpper) eller ortos (ett stödförband av tyg) som stöder 

och fixerar axeln under hela rehabiliteringen. Om det inte framkommer någon annan 

information ifrån ortopeden så fungerar ”slyngan”som ett stöd under tillfrisknandet för att 

undvika ödem efter operationen. Ortopeden bestämmer hur ortosen eller slyngan ska spännas 

för att patienten inte ska kunna göra en vridning uppåt eller bakåt med axeln. Vid bad och 

dusch måste förbandet täckas för att undvika infektion eller annan komplikation. Viktigt är 

också att informera patienten om hur ortosen tas av och på, vilket görs av ortopeden innan 

patienten går hem (Bonner, 2010).  
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Rehabilitering och sjukskrivning 

 

Det är viktigt att minska riskerna för skador vid rehabiliteringen när patienterna har kommit 

hem (Barnes et al., 2004). De patienter som genomgår ett större operativt ingrepp i axeln får 

en mer omfattande vård och de har en lång tids rehabilitering framför sig. En fixation av hela 

armen blir nödvändig en lång tid framåt. Patienterna får sjukgymnastik upp till ett år för att 

optimera styrka, rörlighet och funktion i axeln samt för att kunna påverka smärta (Sundberg, 

2004). Axeln är ett område som kan innefatta olika smärtproblematik beroende på patientens 

sjukdomshistoria. Kontinuerlig sjukgymnastik är ett komplement till övrig vård för dessa 

patienter (Nitz, 1986). Patienter som opereras för sin axel upplever många olika motstridiga 

känslor samtidigt (Sundberg, 2004). Det innebär bland annat att patienterna är oförberedda på 

den verklighet som möter dem efter operationen och att det finns många obesvarade frågor 

som oroar dem. Sundberg (2004) säger vidare att det krävs både fysisk psykisk omställning 

för att klara de dagliga rutinerna och den personliga hygienen, samt att det finns patienter som 

beskriver upplevelser av mindervärdighet och att vara beroende av andra (Sundberg, 2004). 

 

Socialstyrelsen (2006) har mellan åren 2003-2005 på regeringsuppdrag gjort tillsynsaktiviteter 

på olika vårdinrättningar för att granska hur verksamheterna hanterar sjukskrivningsprocessen 

och hur det påverkar den medicinska, psykosociala och de ekonomiska konsekvenserna för 

patienterna. Vid dessa granskningar framkom bland annat att besvär och sjukdomar i 

rörelseorganen har ett dominerande inslag bland långtidssjukskrivningarna. Socialstyrelsen 

(2006) säger vidare att sjukskrivning kan påverka patienterna och en människas liv på många 

olika sätt. Negativa konsekvenser kan innebära ytterligare sjukdomar, t ex depression, eller att 

ekonomi, livsstil och sociala relationer påverkas. Andra negativa konsekvenser kan vara 

fortsatt sjukskrivning eller förtidspensionering (Socialstyrelsen, 2006). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

 

Patienter med axelskador upplever ofta smärta redan preoperativt och känselbortfall som 

påverkar den dagliga livsföringen, vilket leder till en kronisk försämring av biologiska, 

psykologiska och sociala faktorer (Geraets et al., 2005). Idag opereras allt fler patienter för 

axeloperation i dagkirurgi men få studier har undersökt patienternas upplevelser av 

plexusblockad på operationsdagen och vilka symptom och besvär de upplever under den 

första postoperativa veckan. Det är även av stor betydelse att undersöka dessa patienters 

behov av smärtlindring, behov av omvårdnad hur patienten klarar sin egenvård under den 

första postoperativa veckan. Resultatet från den här studien kommer att ge kunskap om hur 

det är att bli axelopererad i plexusblockad i dagkirurgi, vilka symptom och besvär patienterna 

upplever på operationsdagen och under den första veckan efter operationen. Denna 

information kan ligga till grund för en förbättrad patientinformation och på sikt en bättre vård 

för patienterna. 

 

 

SYFTE 

 

 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelse av plexusblockad i samband med 

axeloperation i dagkirurgi och hur de upplever den första veckan efter operationen. 
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METOD 

 

 

Ansats 

 

Studien har kvalitativ ansats och är deskriptiv. Eftersom studien avser att undersöka 

patienternas egna upplevelser av att få en nervblockad i samband med axeloperation i 

dagkirurgi och vilka symptom och besvär patienterna upplever en vecka efter operationen 

anses kvalitativa intervjuer vara en lämplig metod för genomförandet. Enligt Polit och Beck 

(2008) innebär en deskriptiv studie att forskaren kan anta en innehållsanalytisk analysmetod. 

 

Urval 

 

Urvalet gjordes utifrån planerat operationsprogram och patienterna tillfrågades vartefter de 

var inplanerade för sin operation. Alla patienterna tillfrågades om medverkan vid besöket på 

den Dagkirurgiska kliniken av författaren själv. Åtta patienter intervjuades efter operationen, 

fyra kvinnor och fyra män. Totalt tillfrågades tio patienter och två patienter avböjde 

omgående. Inklusionkriterier var svensktalande kvinnor och män från nitton år. Enligt Kvale 

och Brinkman (2009) tenderar kvalitativa studier att antalet intervjupersoner antingen blir för 

litet eller för stort. Om det är för stort går det inte att göra ingående tolkningar av materialet. 

Forskare kan vinna på att genomföra färre intervjuer och analysera texterna mer ingående 

istället för att anta att fler intervjuer innebär mer vetenskap. 

 

Datainsamling 

 

Studien genomfördes på Dagkirurgiska Kliniken på ett sjukhus i Mellansverige och 

intervjuerna utfördes enskilt i ett samtalsrum i anslutning till dagkirurgiska kliniken, fritt från 

störningsmoment. I en intervjusituation anser Kvale och Brinkman (2009) att patienterna inte 

bör utsättas för stress eller något som innebär personliga konsekvenser för dem. 

 

En pilotintervju genomfördes för att få objektiv feedback på intervjufrågorna samt konstruktiv 

kritik om ändringar behövde göras. Då testades även inspelningsutrustningen, vilket också 

Dahlberg (2007) betonar vara mycket viktigt i sammanhanget. Den första pilotintervjun 

medtogs då den uppfyllde kravet och tillförde innehåll i studien. Enligt Malterud (2009) ska 

allt material tas tillvara, då även den tidiga erfarenheten ger kunskap till studien. Malterud 

(2009) menar också att pilotstudier inte bör göras vid kvalitativa studier då allt material är 

viktigt för studien. Intervjuerna startade i slutet av december 2010 och avslutades i början av 

februari 2011. Författaren intervjuade patienterna vid ett besök hos sjukgymnast för att 

underlätta för dem att komma till avtalad tid med författaren. 

 

Intervjuerna inleddes med att författaren presenterade sig och syftet med studien. Ett 

inledande samtal med patienten gjordes för att få denne att känna sig bekväm och avslappnad 

innan intervjun började, samtidigt som patienten fick tillfälle att ställa frågor om någonting 

var oklart. Intervjuerna genomfördes en till två veckor efter operationen då patienterna hade 

hunnit få ett helhetsperspektiv på förloppet avseende vårdtid och hur återhämtningen fungerat 

i hemmet. 

 

Därefter ställdes en öppen fråga: Hur upplevde du att få en plexusblockad inför Din 

axeloperation i dagkirurgi? Sedan ställdes följdfrågor som utgick från en intervjuguide (se 

bilaga I) med åtta öppna frågor som patienterna besvarade. Författaren inspirerades av VIPS-
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modellen (Ehnfors & Thorell-Ekstrand, 1995) vid skapandet av intervjuguiden. Intervjuerna 

varade mellan trettio till sextio minuter och bandinspelades. Beroende på de intervjuades svar 

ställde författaren följdfrågor efter dessa. Enligt Malterud (2009) ges studien ett mer relevant 

innehåll då författaren kan få svar som inte förväntades och som tillför studiens resultat. 

Malterud (2009) menar också att standardisera en intervjumall kan innebära att viktig 

information missas och bör därför omarbetas efterhand, allteftersom studien fortskrider. 

 

Forskningsintervjun innebär en interpersonell situation där mötet mellan intervjuaren och 

intervjupersonens synpunkter frambringas. Samtalen och den personliga kontakten är det mest 

engagerade stadiet i en intervjuundersökning. Författaren måste sätta sin egen förförståelse åt 

sidan för att söka meningar i beskrivningarna. Enligt Trost (2009) kan ingenting tas för givet 

utan intervjuaren måste hela tiden försöka sätta sig in i den intervjuades förståelse av det 

givna ordet. Patton (2002) beskriver vikten av ett analytiskt förhållningssätt under hela tiden 

intervjun pågår. 

 

Analys 

 

Data transkriberades ordagrant och analyserades med kvalitativ innehållsanalys inspirerad av 

Graneheim och Lundman (2004) vilket betyder att texten beskriver det tydliga och självklara 

framkomna. Texten genomlästes vid upprepade tillfällen och meningsbärande enheter 

identifierades. Det betyder att ord och stycken i en text hör ihop genom sitt innehåll och 

sammanhang (Granskär & Höglund-Nielsen (red.) 2008). Därefter kondenserades de 

meningsbärande enheterna vilket gör texten kortare men innehållet bevaras. Efter det att 

meningsenheterna identifierats benämndes dessa med en kod. Genom att läsa och därefter 

reflektera över det huvudsakliga innehållet i texten identifierades skillnader och likheter i 

textinnehållet. Kodning i underkategorier och kategorier innebär en kortfattad beskrivning av 

innehållet som utgörs av dessa koder med liknande innehåll. Detta är innehållsanalysens 

kännetecken enligt Graneheim och Lundman (2004). Kodning innebär att söka nyckelord till 

en text för att få en identifiering av ett uttalande samt ses som en process genom hela arbetet. 

Författaren har använt en manifest innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys är en värdefull 

metod och användbar för omvårdnadsstudier (Graneheim & Lundman 2004). I studien gjordes 

ordagranna transkriptioner av de bandinspelade intervjuerna. Exempel på meningsbärande 

enheter, koder, underkategorier samt kategorier visas i Tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel på meningsbärande enheter, koder, underkategorier samt kategorier 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Det är en märklig 

känsla, att det är 

så bedövat, som 

förlamad liksom, 

helt borta 

Märklig känsla, 

så bedövat, 

förlamad liksom, 

helt borta 

Känsla av 

förlamning 

Förlamning Upplevelse av 

förlamning 

Problemet det är 

ju allt egentligen, 

sova, duscha, jag 

kan ju inte tvätta 

mig ordentligt, 

man har ju inte en 

arm som räcker 

runt hela kroppen 

Problemet är ju 

allt, kan ju inte 

tvätta mig 

ordentligt 

Svårt att sköta 

hygien 

Kroppslig 

inskränkning 

Personlig hygien 

Det var kanske 

just den där 

nervblockaden, 

det lät så läskigt, 

att man tänkte, 

kunde det 

inträffa, någon 

bestående skada 

Nervblockad lät 

så läskigt, 

bestående skada 

Oro för 

bestående 

skada 

Oro för skada Oro för skador 

Det var lättare än 

jag hade förväntat 

mig, hade 

förväntat mig att 

det skulle göra 

mer ont, att det 

skulle kännas mer 

obehagligt 

Lättare än jag 

förväntat mig, 

kännas mer 

obehagligt 

Lättare än 

förväntat 

 Hanterar 

obehag 

Lättnad 

Jag kan ju bara 

ligga på höger 

sida, det känns, 

lite jobbigt, eller 

på rygg, 

alternerar på de 

sidorna, det har 

varit svårt att 

sova 

Ligger på höger 

sida, alternerar 

på sidorna, det 

har varit svårt att 

sova 

Det har varit 

svårt att sova 

Svårt att sova Sömnsvårigheter 

Sedan gick jag ut 

och hämtade 

citodon, jag tog 

faktiskt bara det 

på kvällen, jag 

tycker inte om 

starka 

smärtstillande 

Tog jag faktiskt 

bara det på 

kvällen, tycker 

inte om starka 

smärtstillande 

Tycker inte om 

smärtstillande 

Tar inte 

smärtstillande 

Hanterar smärta 



 

 10 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

 

Tillstånd för studien efterfrågades hos verksamhetschef (se bilaga II) innan intervjuerna 

påbörjades. Patienterna fick både muntlig och skriftlig information om studiens upplägg och 

tillvägagångssätt och data analyserades endast av författare och handledare. Muntligt 

samtycke (se bilaga III) inhämtades hos patienterna och information om att deltagandet var 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan negativ konsekvens för 

vård och framtida behandling. När data har analyserats och publicerats kommer de 

bandinspelade intervjuerna och transkriptionerna att kasseras. Om patienterna skulle ha känt 

någon form av oro eller undran erbjöds stödsamtal. Enligt Trost (2009) ska intervjuaren ha i 

åtanke att frågor kan komma att väcka såväl behagliga som obehagliga minne och tankar till 

liv hos den intervjuade. Han säger vidare att det är vikigt att intervjuaren innesitter 

kvalifikationer för att kunna ta hand om situationer som är besvärliga eller oförväntade. 

Forskning med kvalitativa metoder, innebär möten med människor och dess värderingar som 

utgör en stomme i den kunskap som utvecklas och forskaren bör känna till de etiska 

utmaningar som den medför (Malterud, 2009). 

 

 

RESULTAT 

 

 

I intervjuerna beskrev patienterna sina upplevelser i samband med den dagkirurgiska 

axeloperationen och plexusblockaden. Samtliga patienter beskrev hur det kändes att få 

plexusblockad innan operation tills dess att de skulle gå hem efter operationen. De patienter 

som intervjuades hade inte tidigare fått plexusblockad eller blivit axelopererade. Det framkom 

även vilka problem och besvär som uppkommit postoperativt i hemmet och hur patienterna 

själva har kommit fram till en lösning på dessa besvär. Det framkom rädsla för att känna 

smärta under operationen samt även rädsla för att smärtan skulle vara större än den visade sig 

vara innan plexusblockaden hade anlagts. Oro för att plexusblockaden inte skulle fungera 

upplevdes också.  

 

 

Att få plexusblockad 

 

Inför plexusblockad och axeloperation fanns frågor som var svårt att ge uttryck för ansåg 

patienterna, då oro och ångest präglade situationen för de flesta. Patienterna som intervjuades 

visste inte vad en plexusblockad innebar trots att en skriftlig information bifogats kallelsen till 

operationsdagen. Patienterna trodde att det var bestämt av anestesiolog att de skulle få 

plexusblockad innan sin operation och att det inte fanns något annat alternativ. Detta skapade 

i vissa fall en extra oro för vad som skulle hända dem. Patienterna ansåg att informationen 

kunde ha varit mer tydlig och att det skulle framgå att det var helt frivilligt att få en 

plexusblockad. Efter plexusblockaden var utförd uppgav alla patienterna att det var en 

märklig känsla som de upplevde och som armen inte fanns kvar längre. 

 

 

Man fick ju hem en hel del information då hur den här blockaden skulle läggas att det kunde 

vara obehagligt att få den och om man var stickrädd så kunde man då kanske sova lite innan 

stod det men det där förstod jag inte. 
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Oro inför plexusblockad 

 

Den oro eller ångest patienterna upplevde innan de fick sin plexusblockad orsakades av stress 

eller obehag för att de skulle vara vid medvetande under tiden plexusblockaden anlades. Oro 

över att en bestående nervskada skulle uppstå fanns också hos en del av patienterna. 

Patienterna var också oroliga för att de enbart skulle få lokalbedövning under operationen. 

Rädsla för smärta inför anläggandet av plexusblockaden framkom också tydligt hos flertalet 

av patienterna. 

 

...jag kan säga att jag var ganska orolig när jag kom hit... 

 

...den där nervblockaden det lät så läskigt på något vis... 

 

Patienterna upplevde obehag eller ångest till en början då övervakningsutrustning kopplades 

upp, såsom EKG, saturation, blodtryck, puls samt syrgas. Innan dess sattes av sjuksköterska 

en infart för infusion. Sterila dukar som lades över huvudet upplevde patienterna som 

obehagligt. Efter att smärtstillande och lugnande läkemedel givits upplevdes situationen mer 

acceptabel och patienterna var nöjda med utförandet av plexusblockaden. Professionellt 

utförande och trygghet framkom tydligt i alla intervjuer med patienterna, även om de varit 

oroliga och ängsliga preoperativt. 

 

...det här med att det var så nära ansiktet kändes lite obehagligt... så tänkte jag att nä jag får 

ju rejält med lugnande så då känns det ju bra. 

 

...det jag reagerade över var väl när han började här vid halsen för det visste jag inte att man 

stack här vid halsen. 

 

...jag tyckte att den kvinna som gjorde det där verkade väldigt professionell... jag kände mig 

trygg när hon gjorde det. 

 

 

Upplevelse av förlamning 

 

De patienter som velat ha en fullständig narkos, men efter samtal med anestesiolog gick med 

på att få en plexusblockad, uttryckte förvåning och undran över känselbortfallet i hela armen 

och att inte kunna röra armen alls. Patienterna upplevde också att bedövningen satt i länge, 

vilket oroade dem för att inte få tillbaka känseln eller rörelseförmågan igen. 

 

...hur länge sitter den här i? och då svarade de ett par timmar men det var ju till fyra på 

natten så det var ju mer än ett par timmar, fjorton timmar eller var det var. 

 

...jag började få tillbaka känseln först i handen sen så småningom i armen litegrand. 

 

...jag märkte att armen inte fanns liksom, armen var ju helt borta... den tillhörde något annat. 

 

Patienterna förväntade sig att plexusblockaden skulle göra mer ont och att man inte skulle få 

smärtstillande eller lugnande läkemedel preoperativt. De hade också förväntat sig att 

plexusblockaden skulle sitta i en kortare tid än vad den gjorde. Efter operationen var 

patienterna förvånade över att det kändes mycket bättre än vad de hade förväntat sig och att 

de upplevde plexusblockaden och operationen mycket positivt. 
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...det var lättare än jag hade förväntat mig...jag hade förväntat mig att det skulle göra mer 

ont att det skulle kännas mer obehagligt. 

 

 

Den första veckan efter operationen 

 

De besvär patienterna upplevde första dagen efter operationen var rörelsenedsättning på grund 

av plexusblockaden. De patienter som opererats för en allvarligare skada uppvisade mer 

besvär och de hade fått tydliga instruktioner från ortopeden gällande rörelse av axeln. Det 

första dygnet var det nödvändigt för patienterna att ha hjälp hemma med matlagning, hygien 

samt med på och avklädning. Det var först vid hemkomsten som patienterna upplevde 

svårigheter som de inte var förberedda på. Beroende på patienternas hemförhållanden samt 

sociala situation hade de flesta inte gjort någon särskild förberedelse inför den första veckan i 

hemmet. En patient lagade mat i förväg och frös in för den kommande veckan efter 

operationen. En annan patient kunde endast tvätta håret med en hand. Att byta kläder uppgav 

patienterna vara bland det svåraste och en patient berättar att han inte hade bytt kläder de 

första tre dagarna. Andra patienter behövde mer hjälp av sin sammanboende eller av annan 

anhörig. Övervägande av de intervjuade löste sina problem eller besvär efter hand som de dök 

upp. Patienterna saknade information om hur de skulle hantera sin situation de första dagarna 

efter operationen. Vidare fanns det önskemål om att kunna kontakta någon för att ställa frågor 

om det fanns behov för det. 

 

...det var väl bara det här att armen inte fanns liksom att man inte hade någon nytta av den då 

kan du ju inte göra någonting. 

 

...men jag hade nog velat få ventilerat mer hur pass man skulle göra de närmsta dagarna. 

 

 

Hantering av postoperativ smärta under den första veckan i hemmet 

 

Beroende på vilken form av axeloperation patienterna genomgått blev resultatet av 

smärtpåverkan varierande trots att de flesta tog smärtstillande samma kväll efter operationen 

innan sänggåendet. Vid en mer omfattande axeloperation som några av patienterna 

genomgått, fullföljde de ortopedens ordination av smärtlindring den första veckan efter 

operationen. Det var endast en patient som inte tog ut något smärtstillande läkemedel. Det 

framkom även rädsla för att ta smärtstillande tabletter första veckan efter operationen, då 

patienterna uppgav att de inte tycker om att ta smärtstillande läkemedel trots utskrivet recept 

från ortopeden. Samtliga svarade att de endast tog en till två eller inga smärtstillande tabletter 

första eller andra dagen efter operationen. Informationen om hur patienterna skulle ta 

smärtstillande var varierande, då de hade en uppfattning om att inte ta tabletter förrän 

smärtgenombrott inträffat. De patienter som tagit smärtstillande under de första dygnen 

uppgav en trötthetskänsla som kändes obehaglig. De patienter som har haft långvarig smärta 

innan operationen, upplevde ingen effekt av smärtlindring. Patienter som inte behövde någon 

smärtlindring efteråt upplevde operationen som en smärtlindrande effekt 

 

 

... jag kände inte smärta så mycket...det var en läkare som förklarade att jag inte ska vänta på 

smärta och att jag ska ta smärtstillande regelbundet så att det blir bättre. 

...jag hade förväntat mig att det skulle göra mer ont än vad det gjorde. 

 



 

 13 

Sömnsvårigheter den första veckan efter axeloperation 

 

Sömnen stördes hos patienterna den första veckan då de vaknat flera gånger nattetid för att 

ändra sovställning. Det var också svårt att sova på samma sida som den opererade axeln. 

Patienterna försökte hitta olika sätt att underlätta för sig genom att lägga kuddar under 

madrassen eller genom att sitta och sova. Det första dygnet upplevdes som mest besvärligt då 

effekten av plexusblockaden fortfarande satt i. Detta innebar att patienterna kunde vakna av 

att de låg på den bedövade armen och att det upplevdes obehagligt att inte kunna flytta den på 

ett adekvat sätt. De flesta patienterna uppgav att sömnen blev mest störd de första dagarna 

efter operationen och att det blev bättre efter några dagar. 

 

...jag sov sittande...sen sov jag några timmar i sträck...jag sover fortfarande halvsittande och 

fortfarande har svårt att lägga mig helt på sängen, jag har lite upphöjt. 

 

 

Rehabilitering och sjukskrivning 

 

De patienter som remitterades till sjukgymnastik hade i de flesta fall varit i kontakt med en 

sjukgymnast redan innan axeloperationen. I några av fallen uppstod missförstånd då 

patienterna inte visste att de kunde kontakta en sjukgymnast i närliggande område, t ex nära 

hem eller arbete. Ortopeden informerade om sjukgymnastik, men det missförstods hos en del 

av patienterna. Det framgick även att två patienter upplevde att de inte hade någon att vända 

sig till efter operationen, även om remiss till sjukgymnastik erbjudits dem. I de fall där en mer 

omfattande operation utfördes fick patienterna en återbesökstid till samma ortoped mellan två 

till sex månader efteråt. Efter utskrivningssamtal och där inget annat alternativ än 

sjukgymnastik fanns för tillfrisknandet för patienten, upplevdes det som vården hade svikit 

dem. En patient menade att hon aldrig kunde gå tillbaka till arbetet, då hennes arbetsuppgifter 

givit henne förslitningsskador. Patienterna upplevde att om inte operationen hjälper finns det 

inte något annat alternativ. 

 

 

DISKUSSION 

 

 

Metoddiskussion 

 

Studien avsåg att både undersöka patienters egna upplevelser av att få en plexusblockad i 

samband med axeloperation i dagkirurgi och att undersöka patienternas upplevelser av 

symtom och problem i hemmet under den första postoperativa veckan. Denna studie gjordes 

med kvalitativa intervjuer som anses vara lämpliga för genomförandet av den här typen av 

studier enligt Graneheim och Lundman (2004). Kvalitativ innehållsanalys fokuserar bland 

annat på likheter och skillnader i ett textinnehåll. Intervjuer var det mest relevanta i den här 

studien för att få fram ett giltigt resultat i jämförelse om enkätstudie hade genomförts. En 

svaghet med den här studien kan vara att författaren har en förförståelse som kan påverka 

tolkningen av respondenterna svar. Kvale (2009) menar att intervjustudier kräver en 

professionell reflektion och utvärdering av den intervjuproducerande kunskapen samt vikten 

av att innesitta en medvetenhet för bland annat etiska frågor. Författaren bedömde att val av 

metod och ansats stämde väl överens med studiens mål och syfte.  
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Transkriberingen gjordes vartefter intervjuerna framskred, dock senast en vecka efter varje 

enskild intervju. En styrka med studien är att författaren transkriberade samtliga intervjuer 

själv. Malterud (2009) menar att detta ger författaren en insikt i studiens eventuella svagheter 

och minskar risken för att samla på sig mer utskriftsmaterial än nödvändigt. Författaren valde 

att lyssna igenom materialet flera gånger efter transkribering och utskrift av texten. Detta för 

att uppnå så stor noggrannhet i resultatet som möjligt. Trots noggrannhet vid transkribering 

förloras alltid information samt innebörd i dess process (Malterud, 2009). Dock är det positivt 

om författaren själv även genomför alla intervjuer så att missförstånd undviks (Malterud, 

2009). 

 

Författaren har inte deltagit i vården av dessa patienter utan har kontaktat patienterna i 

samband med deras axeloperation samma dag eller per telefon dagen efter. Datainsamlingen 

avslutades efter åtta intervjuer eftersom inget nytt tillkom och mättnad uppnåtts. Vid de 

övergripande frågorna fick författaren mestadels samma svar från patienterna. Patton (2002) 

menar att med kvalitativa intervjuer tillåts författaren komma nära andra människors 

upplevelser genom att ta del av deras berättelser. Totalt tillfrågades tio patienter där två 

avböjde omgående på grund av att de inte orkade svara på några frågor.  

 

För att förtydliga det framkomna i texten lades citat till under respektive rubrik i resultatet. 

Citaten är inte korrigerade i texten utan noggrant utvalda för att bekräfta trovärdigheten i 

materialet. Intervjuerna sammanställdes utan personlig identifiering av patienterna för att 

underlätta för författaren att vara objektiv. 

 

 

Giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

 

Inom den kvalitativa forskningen används begreppen giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet för att få svar på frågan hur pass trovärdigt ett resultat är (Granskär, Höglund-

Nielsen (red.) 2008). Vidare menar de att forskaren har en betydligt mer delaktighet inom den 

kvalitativa traditionen än om den jämförs med den kvantitativa forskningen. I 

forskningsprocessen är det vikigt att ställa sig frågan om sanning och verklighet 

överensstämmer samt att kritiskt granska det vi vill veta mer om. När vi använder kvalitativa 

metoder kan olika versioner av verkligheten vara giltiga samtidigt beroende på vem eller vilka 

som tolkar texten (Malterud, 2009). Enligt Malterud (2009) har den kvalitativa metoden sina 

begränsningar och urvalet utgör en stor betydelse för dessa.  

 

Enligt Trost (2010) är trovärdighet det största problemet vid kvalitativa studier, eftersom 

forskaren måste uppvisa materialet för andra och då kolleger kan komma att använda sig av 

forskarens resultat för att bedöma om studien är trovärdig. Trovärdighet i denna studie har 

uppnåtts genom variation av patienternas ålder, kön samt rätt antal respondenter. Genom att 

noggrant beskriva hur processen framskridit, har författaren försökt uppnå tillförlitlighet i 

studien. Intervjuerna gjordes under två till tre månader för att spridningen i tid inte skulle bli 

för stor. Trost, (2010) menar att det är svårt att förhålla sig helt neutral och utan åsikter som 

intervjuare och det är ju de intervjuades svar som ska framgå så tydligt som möjligt. 

 

Studiens överförbarhet gäller endast för axelopererade patienter om samma inklusionkriterier, 

anestesiteknik och kirurgisk metod används. Enligt Malterud (2009) har kvalitativa intervjuer 

sina begränsningar och urvalet utgör en stor betydelse för dessa. Överförbarheten i denna 

studie har stärkts av en fyllig presentation av resultatet och med hjälp av citat. 
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Resultatdiskussion 

 

 

Behov av information och val av anestesiform 

 

Patienter som fått plexusblockad i samband med axelkirurgi upplevde i de flesta fall att den 

information som gavs skriftligt i samband med kallelsen var svår att förstå, då ingen av dem 

fått plexusblockad tidigare. Barnes et al., (2004) menar att en adekvat information är viktig då 

blockaden innebär en tillfällig förlamning samt ett känselbortfall i flera timmar efteråt. Det är 

också sjuksköterskans ansvar att ge den information som krävs för att de ska få en så positiv 

upplevelse som möjligt (Barnes et al. 2004). Det saknades också information om hur 

patienterna skulle hantera sin situation i hemmet efteråt. Det fanns patienter som ansåg att 

ortopeden inte informerade tillräckligt om just deras situation och eftervård. Flertalet av 

patienterna i föreliggande studie var nöjda med att få en plexusblockad. Trots detta blev 

patienterna överraskade av den totala förlamningen av armen som uppkom när 

plexusblockaden var anlagd. Även Conroy et al., (2003) har rapporterat att de flesta patienter 

är nöjda med den formen av smärtlindring.  

 

Det är av yttersta vikt att beskriva skillnaden mellan plexusblockad och lokalanestesi inför 

axeloperation för att minska oro och ångest hos patienterna och att de ska informeras om att 

både känsel och rörelseförmåga försvinner efter plexusblockaden är anlagd (Barnes et al. 

2004). Webster et al., (2011) konstaterar att patienters tidigare rädsla eller upplevelser av 

lokalanestesi har betydelse för ett missförtroende för regionalanestesi, även om det har en väl 

fungerande postoperativ smärtlindring. De menar också att ge information om eventuella 

biverkningar är viktigt då patienterna i de flesta fall kan hantera dessa utan problem (Webster 

et al. 2011). 

 

Det framkom också att en del patienter inte visste att de hade en valmöjlighet beträffande 

plexusblockad eller generell anestesi. En del av patienterna upplevde att om de inte valde 

plexusblockad fick de heller inte någon annan anestesi och att det var svårt att förstå 

skillnaden mellan sedering och fullständig narkos om det inte förklarades ingående. Gordh 

(1969) menar att patienterna aldrig får känna sig tvingade till någonting om de önskar sig en 

annan bedövningsform, men måste vägas mot om patienten har ett försämrat allmäntillstånd 

eller någon form av allergi. Borgeat och Ekatodramis (2002) menar också att plexusblockad 

har låg frekvens av komplikationer, men bör övervägas om det föreligger någon risk för 

patientens hälsa. 

 

Oro eller ångest upplevdes hos patienterna då de trodde att det redan var bestämt att de som 

opererade sin axel på den dagkirurgiska kliniken skulle ha en plexusblockad utan någon annan 

anestesi. Oron bestod också i att bli opererad i enbart lokalbedövning var skrämmande och 

obehaglig. Att vara vid medvetande vid anläggning av plexusblockaden ökade stressen hos de 

flesta patienterna då de inte visste att de skulle få smärtstillande eller sedering under tiden. 

Enligt Ehsan-ul-Haq (2004) upplever patienter i samband med kirurgi ofta stress eller oro 

inför den behandling som de genomgår och som avspeglas genom tidigare erfarenheter och 

upplevelser. Barnes och Russel (2004) bekräftar också betydelsen av hur patienterna blir 

omhändertagna är viktigt ur både fysisk och psykisk synvinkel. De menar att ge patienten en 

positiv bild och upplevelse genom relevant information bidrar till mindre rädsla och oro.  

 

Trots en skriven information i samband med kallelsen och samtal med anestesiolog och 

sjuksköterska vid ankomst till den Dagkirurgiska kliniken hade patienterna inte förväntat sig 
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att de skulle få smärtstillande eller sedering innan. Webster el al., (2011) bekräftar att det 

finns patienter som är rädda för regionalanestesi eller har ett missförtroende rent generellt. 

Barnes och Russel (2004) menar också att omhändertagandet är en viktig del för att 

patienterna ska känna sig trygga. En del av dem förväntade sig att plexusblockaden skulle 

sitta i endast ett par timmar, men upplevdes ändå positivt då den fungerade även som 

smärtlindring postoperativt. Barnes och Russel (2004) säger att det är sjuksköterskans och 

anestesiologens ansvar att informera patienterna hur de ska hantera situationen tills det att 

plexusblockaden har släppt samt att förebygga skador hos dem. Mindre förväntat obehag 

upplevdes också efteråt eftersom förväntningarna och farhågorna hade varit värre innan. 

 

 

Behov av hjälp den första veckan i hemmet 

 

De besvär patienterna upplevde första dagen samt den första veckan efter operationen var 

främst rörelseinskränkningen oavsett vilken typ av axeloperation de genomgått. Patienterna 

som hade genomgått en mer omfattande operation hade svårare att sköta sina dagliga rutiner 

hemma då samtliga behövde hjälp av någon närstående. Sundberg (2004) menar också att 

många patienter är oförberedda på de behov som uppkommer efteråt och av att behöva hjälp 

av andra. Barnes och Russel (2004) säger att eftersom patienterna går hem samma dag som 

operationen utförs, är det sjuksköterskans ansvar att informera dem om kläder som är lätta att 

ta av och på samt att de behöver hjälp de första dagarna då det är svårt att kontrollera 

rörelserna av armen.  

 

De flesta patienterna behövde mest hjälp de första dagarna för att sedan anpassa sig efter hand 

och sin situation. En patient berättade om att inte kunna byta kläder eller tvätta sig på tre 

dagar då denne haft hjälp endast den första dagen efter operationen. Bonner (2010) menar att 

en tydlig information från sjuksköterskan måste framgå, om hur förband ska skötas vid dusch 

eller bad för att undvika komplikationer. Barnes och Russel (2004) bekräftar också vikten av 

information om att patienterna kan bära lättare, större kläder utan t ex knappar eller annat som 

kan försvåra för dem. Patienterna ansåg dock att det fanns ett behov för ett rådgivningsforum 

om hur de skulle hantera sin situation efteråt, oavsett vilken typ av axeloperation de 

genomgått eller enbart för att fråga om plexusblockaden de fått. Sundberg (2004) beskriver 

också att många patienter är i behov av att kunna ställa frågor om både sin operation och 

rehabilitering. 

 

 

Postoperativ smärta 

 

Rädsla för att plexusblockaden inte skulle fungera postoperativt fanns hos en del av 

patienterna. Webster et al., (2011) menar att det finns patienter som uppvisar rädsla och har 

ett missförtroende för regionalanestesi. Enligt Bishop et al., (2005) föredrar ändå de flesta 

patienter plexusblockad eftersom de blir smärtfria postoperativt. Ingen av patienterna 

upplevde någon form av smärta under hela vårdtiden på den Dagkirurgiska kliniken. Borgeat 

och Ekatodramis (2002) menar att smärta är ett stort problem under patienternas rehabilitering 

samt att smärtlindring är avgörande för patienternas återhämtning samt för ett lyckat 

operationsresultat. 
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Smärtlindring den första dagen efter operationen 

 

Eftersom patienterna genomgick olika slag av axeloperationer, kunde skillnader ses avseende 

upplevelse av smärta och smärtbehandling. De patienter som genomgått en mer omfattande 

operation uppvisade ett tidigare och värre smärtgenombrott än de som genomgått ett 

lindrigare ingrepp. Det framkom att de flesta inte tycker om att ta smärtstillande läkemedel 

innan smärtgenombrott inträffat, trots uppmaning från vårdpersonal. Att ge information om att 

ta smärtstillande i god tid är av stor vikt för patienterna. Bonner (2010) säger att 

smärtstillande per os vanligtvis ges redan den första postoperativa dagen för att förebygga 

smärtgenombrott när plexusblockaden släpper. De säger vidare att patienterna bättre kan delta 

i sin rehabilitering samt för att undvika postoperativa komplikationer. Patienterna fick 

varierande information på den Dagkirurgiska kliniken om hur smärtlindringen fungerar. 

Flertalet patienter tog sin smärtstillande medicin på kvällen vid hemkomsten för att förhindra 

ett smärtgenombrott under natten. Barnes et al., (2004) menar också att patienterna ska 

rekommenderas att ta smärtstillande per os trots känsel eller rörelse inte kommit tillbaka i 

armen.  

 

 

Rehabilitering och sjukskrivning 

 

Det rådde missförstånd gällande sjukgymnastik på ett flertal sätt, då många av patienterna inte 

visste att de kunde kontakta en sjukgymnast inom sitt eget bostadsområde eller nära deras 

arbetsplats. Ortopeden skriver remiss till sjukgymnastik i de fall där patienterna behöver 

sjukgymnastik både före och efter sin operation. Nitz (1986) beskriver att kontinuerlig 

sjukgymnastik i samband med axelsmärta eller annan problematik i axeln är ett viktigt 

komplement för patienterna. Beroende på vilken typ av axeloperation patienterna genomgick, 

varierade sjukskrivningsperioden mellan två veckor till sex månader. Sjukskrivningsperioden 

beror bland annat på patienternas ålder, tidigare sjukdomar eller arbetssituation. De patienter 

som genomgår en större axeloperation får tid till återbesök hos ortoped, då resultatet av 

operationen och sjukgymnastiken utvärderas. I de fall där ortopeden gör ett mindre 

komplicerat ingrepp, anses inte återbesök ha någon relevans för tillfrisknandet. 

 

Sundberg (2004) säger att många patienter kan ha en lång rehabilitering framför sig beroende 

på typ av operation samt sjukgymnastik upp till ett år framåt för att optimera styrka och 

funktion i axeln. Ortopedens ansvar innefattar bedömning av sjukskrivningsbehov och 

arbetsförmåga samt överväga och diskutera för-och nackdelar av sjukskrivning med 

patienterna (Socialstyrelsen, 2006). De tillsynsaktiviteter som gjordes av Socialstyrelsen 

mellan 2003 och 2005 bekräftar att många patienter blir lidande på grund av långa 

sjukskrivningperioder vilket kan leda till negativa konsekvenser. Många skador i 

rörelseorganen dominerar statistiken bland långtidssjukskrivningar (Socialstyrelsen, 2006). 
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SLUTSATS 

 

Patienterna som kom till den Dagkirurgiska kliniken förstod inte vad en plexusblockad 

innebar och var oroliga inför både plexusblockad och axeloperation. Patienterna hade 

förväntat sig mer smärta postoperativt och operationen upplevdes positiv av de flesta. Behov 

uttrycktes avseende tydlig individuellt anpassad information om gällande förberedelser, 

operationsteknik och att smärtstillande bör tas enligt ordination för att förhindra 

smärtgenombrott. Vidare bör information ges för att underlätta nattsömnen, hur förbanden ska 

skötas vid dusch och hur patienterna kan hantera sin situation de första dagarna i hemmet. 

Information angående sjukskrivning och rehabilitering efterfrågades och det fanns önskemål 

om en tydligare patientinformation för kommande patienter. Resultatet från denna studie kan 

ligga till grund för en förtydligad patientinformation för kommande patienter. 
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      Bilaga I 

 

INTERVJUGUIDE 

 

 

1 Hur upplevde Du att få en plexusblockad inför Din axeloperation i dagkirurgi? 

 

2 Blev det som Du hade förväntat Dig? 

 

3 Hur upplevde Du operationen? 

 

4 Hur upplevde Du operationsdagen? 

 

5 Vilka problem eller besvär upplevde Du samma dag som Du kom hem? 

 

6 Hur har Din egenvård fungerat första veckan efter operationen? 

 

6 Hade Du någon hjälp hemma första dagen/ den postoperativa veckan? 

 

7 Tog Du någon smärtlindring? 

 

8 Hur har det gått med sömnen den första veckan efter operationen? 

 

9 Innan vi avslutar, har Du några frågor eller är det något Du funderar över? 

 

 

 

Följdfrågor beroende på informanternas svar; Kan Du berätta mer om… 

                                                                          Kan Du utveckla det vidare… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga II 

 

 

     Stockholm 2010-10-11 

 

Till verksamhetschef 

Björn Holmström Anestesi/Iva kliniken, Karolinska sjukhuset, Huddinge 

 

 

Jag heter Anita Nilsson och är sjuksköterska. Jag studerar 

omvårdnadsvetenskap/magisterutbildningen vid Sophiahemmet Högskola. I mitt 

examensarbete, omfattande 15 poäng, har jag valt att studera patienters upplevelser av 

nervblockad i samband med axeloperationer i dagkirurgi. Jag är därför mycket intresserad av 

få genomföra studien vid dagkirurgiska kliniken, Karolinska sjukhuset.  

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid dagkirurgiska kliniken, är jag tacksamma för 

Din underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner 

Dig tveksam till att studien genomförs vid dagkirurgiska kliniken är jag tacksam för besked.  

Har Du frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta mig eller min 

handledare. 

 

Vänlig hälsning   

__________________________   

Students namnteckning    

 

namnförtydligande   

__________________________   

telefonnummer    

   

E-postadress    

__________________________ 

Handledares namnteckning 

__________________________ 

namnförtydligande 

__________________________ 

telefonnummer 

 



 

 

Jag godkänner härmed att Anita Nilsson får utföra studien ”Patienters upplevelse av 

plexusblockad i samband med axeloperation i dagkirurgi” på kliniken under följande 

tidsperiod 2010-2012 

 

 

__________________________ 

Ort, datum 

 

__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga III 

 

 

SAMTYCKESFORMULÄR OCH PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM SKA 

OPERERA DIN AXEL I PLEXUSBLOCKAD PÅ DAGKIRURGISKA KLINIKEN 

 

 

Bakgrund 

 

Axeloperationer görs idag i så kallad plexusblockad (nervblockad), vilket innebär att en 

samling tätt liggande nerver på halsen lokalbedövas för att man ska vara smärtfri under 

operationen, men även efteråt. Bedövningen läggs i vaket tillstånd och påminner om den 

bedövning som man får hos tandläkaren. Plexusblockad är en väl beprövad god 

bedövningsform för att behandla smärtor under och efter kirurgi på t ex armar eller ben. Syftet 

med denna studie är att undersöka hur patienter upplever bedövningsformen samt hur Du 

klarar Din egenvård första veckan efter operationen. 

 

Förfrågan om deltagande 

 

Du har blivit tillfrågad om att delta i studien eftersom Du ska operera din axel och i samråd 

med narkosläkare kommit överens om att Du ska få denna plexusblockad. 

 

Hur går studien till? 

 

Om Du väljer att delta kommer Du att bli intervjuad av Anita Nilsson cirka en vecka efter 

operationen. Frågorna kommer att handla om Din upplevelse av att få plexusblockad och hur 

Du upplever den första veckan efter operationen. 

 

Hantering av data och sekretess 

 

Intervjuerna kommer att bandas och hanteras enbart av de ansvariga för studien. När studien 

är avslutad kommer band och personuppgifter att kasseras. Dina svar och resultat kommer att 

presenteras i form av en magisteruppsats på Sophiahemmets Högskola i Stockholm. Inga 

personuppgifter kommer att presenteras i resultatet. När uppsatsen är färdig kommer allt 

intervjumaterial att förstöras. 

 

Hur får jag information om studiens resultat? 

 

Är du intresserad av att få en kopia av uppsatsen kan den skickas via e-post. Du fyller då i din 

e-postadress på talongen sist i samtyckesformuläret. Denna talong kommer att avlägsnas från 

formuläret innan analys för att säkerhetsställa att dina personuppgifter skyddas. 

 

Försäkring, Ersättning 

 

Ingen ersättning kommer att utgå och patientskadeförsäkring gäller naturligtvis på samma sätt 

som vid all sjukvård. 

 

 

 

 



 

 

Frivillighet 

 

Deltagande i studien är helt frivilligt och Du kan när som helst utan särskild förklaring 

avbryta deltagandet. Om Du inte vill delta eller vill avbryta kommer detta inte att påverka Ditt 

omhändertagande. Om så är fallet eller om Du har frågor om studien, vänligen kontakta någon 

av nedanstående ansvariga personer. 

Ansvariga 
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