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Sammanfattning 
Bakgrund: Kärnkompetensen säker vård beskriver sjuksköterskans arbetssätt för att 
patientsäkerhet ska uppnås. Patientsäkerhet är ett system inom hälso- och sjukvårdsystemet 
som reducerar förekomst av negativa händelser, men också hur återhämtningen sker. Säker 
vård är en av de sex kärnkompetenser som kan vara av bidragande orsak till att Posthorax 
västen är framtagen. En smärtlindrande väst skulle kunna innebära mindre lidande för 
patienten, kortare sjukhusvistelser och därmed en positiv kostnadsfråga för sjukvården samt 
kunna stärka sjuksköterskan att utföra en mer patientsäker vård.
Syfte: Syftet är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av posthorax västens inverkan på 
patienters smärtupplevelser efter en CABG operation.
Metod: Semistrukturerad kvalitativ intervjustudie med åtta sjuksköterskor. Innehållsanalysen 
var inspirerad av Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys, som är en tolkning från 
bland annat Krippendorf.
Resultat: Tre kategorier identifierades, vilket var patienters behov av smärtlindring, 
smärtlindring genom trygghet och smärtupplevelser genom obekvämlighet. 
Sjuksköterskornas erfarenheter beskrev att västen var till stor nytta och gav patienterna 
lindring av smärta samt trygghet genom bärandet av västen.
Slutsats: Åtta intervjuer genomfördes på sjuksköterskor, på en thorax avdelning. Det som 
framkom under intervjuerna var att västen hade viss inverkan på patienters smärtupplevelser 
enligt sjuksköterskornas erfarenheter. Vissa av sjuksköterskornas erfarenheter beskrev västen 
som direkt smärtlindrande, och några uttalade ingen direkt smärtlindring utan antydde västens 
smärtlindring genom tryggheten som patienten upplevde av att bära västen. I studien 
framkom även negativa aspekter om västen, så som obekvämligheten och dess passform på 
vissa patienter.

Nyckelord: Empirisk studie, intervjustudie, posthorax väst, sjuksköterska och smärtupplevelser.
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Inledning
Ödegård (2013) beskriver kärnkompetensen säker vård som sjuksköterskans arbetssätt för att 

patientsäkerhet ska uppnås. Det beskrivs vidare att patientsäkerhet är ett system inom hälso-

och sjukvårdsystemet som reducerar förekomst av negativa händelser, men också hur 

återhämtningen sker. Patientsäkerhetslagen förklarar patientsäkerhet som ”skydd mot 

vårdskada” en vårdskada förklaras som lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom 

samt dödsfall. Detta skulle kunna minskas om rätt åtgärder gjorts vid patientens kontakt med 

sjukvården (a.a).

Närmare 40000 coronary artery bypass grafting (CABG) utförs årligen i Sverige på 

sammanlagt åtta sjukhus (Personlig kommunikation, 2015). Enligt Gorlitzer, Folkmann, 

Meinhart, Poslussny, Thalmann, Weiss, Bijak & Grabenwoeger (2009) drabbas 1-10% av 

hjärtopererade patienter, på hjärtkirurgiska kliniker, av infektion i bröstbenet (mediastiniter) 

eller djupa sårinfektioner som kan innebära mer smärta och därmed ett ökat lidande för 

patienterna (a.a). På ett sjukhus i södra Sverige används Posthorax västen på samtliga 

patienter som genomgått en CABG operation för att reducera mediastiniter och djupa 

sårinfektioner (Personlig kommunikation, 2015). 

Enligt International council of Nurses (ICN) (2012) handlar sjuksköterskors arbete många 

gånger om att förstå en annan människas upplevelse av en situation utifrån hennes egen 

uppfattning, att kunna tolka denna och sedan handla i enlighet med målet för interaktionen 

(a.a). Sjuksköterskor arbetar nära patienter som genomgått en CABG operation och kan 

därför ha en unik möjlighet att ta del av patienternas upplevelser. Sådan kunskap skulle 

kunna användas som ett underlag för att diskutera västens eventuella inverkan på smärta och 

för att identifiera behov av vidare forskning i området (Giuseppe, Theodor & Pfeiffer, 2013). 

En smärtlindrande väst skulle kunna innebära mindre lidande för patienten, kortare 

sjukhusvistelser och därmed en positiv kostnadsfråga för sjukvården samt kunna stärka 

sjuksköterskan att utföra en mer patientsäker vård vilket gör det viktigt att denna fråga tas 

upp.
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Bakgrund

Kärnkompetensen säker vård
Säker vård är en av de sex kärnkompetenser som kan vara av bidragande orsak till att 

Posthorax västen är framtagen, detta eftersom det är sjuksköterskans ansvar att ha kunskap 

om vikten av säkerhetsarbeten för att förhindra misstag så att patienten inte kommer till 

skada, samt bemöta och uppmärksamma individens specifika krav för betydelsen om hur fort 

patienten kan återfå sin hälsa (Ödegård, 2013). Sjuksköterskan ska ha en helhetssyn som inte 

enbart handlar om att identifiera, förhålla och förstå behov som finns synliga, utan också om 

att förstå och ta hänsyn till sådant som inte är direkt observerbart (Rehn, 2013).

Omvårdnadteori
Virginia Hendersson beskrev sin behovsteori första gången 1955, som gick ut på att visa 

vilken vård alla vårdtagare var i behov av oberoende av medicinsk diagnos och behandling. 

Det innebär att den har utgångspunkten i de grundläggande behoven som anses vara av 

betydelse för att normala mänskliga funktioner, hälsa, och välbefinnande ska kunna uppnås 

och upprätthållas. Omvårdnad kopplas därför samman med problemidentifiering relaterad till 

medicinska diagnoser och att hjälpa patienter med dagliga aktiviteter som patienterna har 

behov av för att uppnå hälsa. Henderson såg sjuksköterskans roll som att hjälpa individer 

med grund från sina erfarenheter, att vara oberoende i utförandet av aktiviteter som i sin tur 

kan bidra till deras hälsa eller återhämtning efter sjukdom (Hendersson, 1969).

Erfarenheter
Erfarenhet kan beskrivas som förmåga att identifiera och handskas med verktyg och föremål 

eller situationer och händelser som tillkommit genom praktisk verksamhet eller genom 

direktkontakt med de fenomen som kunskapen eller kunnandet gäller (Bergvik, Wynn & 

Sorle, 2004). I detta arbete beskrivs det ur sjuksköterskors erfarenheter om Posthorax väst.

Posthorax västen
Hädanefter kommer Posthorax västen endast benämnas som ”väst” i denna studie. Västens 

användningsområde är att reducera mediastiniter och andra infektioner efter en coronary 

artery bypass grafting (CABG) operation, detta görs genom att bröstbenet (sternum) 

stabiliseras (Gorlitzer et. Al., 2009). Vid en av de enheter i södra Sverige som årligen 

genomför CABG inhandlades västen för cirka två år sedan som en del i ett förbättringsarbete 
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för att reducera mediastiniter och andra djupa infektioner (Personlig kommunikation, 2015). 

Ändamålet med västen enligt Giuseppe, Theodor & Pfeiffer (2013) är att stabilisera sternum 

för att skapa en optimal läkningsprocess. För att minimera rörelser av bröstbenet placeras 

västen som ett ortopediskt gipsförband, där två kuddar placeras på vardera sida om sternum. 

Västen sitter på ett sådant sätt att den ger utrymme för andning, eventuell hosta, nysning och 

ett normalt rörelsemönster. Västen bärs under sex till tolv veckor efter operation och ska vara 

på hela dygnet. Det finns i olika storlekar för båda könen. Endast få studier är gjorda i 

Europa, dessa påvisar goda resultat i att reducera risken för infektioner vid bärandet av västen 

(a.a). Smärta hos patienten omnämns i en av studierna, som uppenbart inte är ett tänkt 

fokusområde från författarna då studien undersökte om västen minskade risken att drabbas av 

mediastinit. Smärtan skildras genom att visa skillnaden mellan patienter som burit västen 

gentemot patienter som inte burit västen. Resultaten om smärta redovisas med hjälp av en 

VAS- skala (visuell analog skala) i tabeller där författarna uppger att de inte kan påvisa 

någon skillnad i VAS-skalan på dem som burit västen gentemot dem som inte gjort det. Ändå 

påvisas det att patienter som burit västen har en kortare sjukhusvistelse (i antal dagar) och i 

vissa fall en mindre smärtupplevelse än de patienter som ej burit västen på grund av färre 

mediastiniter som resulterar i färre reoperationer. Samt att västen bidrar till en optimal 

läkning genom stabilisering av sternum (Gorlitzer et. Al., 2009).

Figur 1. Posthorax väst.

Smärtupplevelser
Enligt Gallagher, McKinley och Dracup (2004) samt LaPier och Wilson (2007)  är patientens 

smärta en subjektiv upplevelse som bara kan beskrivas av den som upplever smärtan. 

Aktiviteter som hosta, nysning, djupandning, att vända sig i sängen och förflyttning kan leda 

till de största smärtnivåerna under den första veckan efter en CABG operation. Gallagher et 

al. (2004) beskriver vidare att närvaron av smärta, oavsett intensitet, kan förhindra 
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deltagandet i verksamhet som är nödvändig för ett tillfrisknande efter en operation (a.a). 

Utebliven smärtlindring kan leda till ytterligare försämrad funktionell status som påverkar 

hälsorelaterad livskvalitet negativt och kan bidra till ökad risk för dödlighet (Bauer, Cutshall, 

Wentworth, Engen, Messner, Wood, Brekke, Kelly & Sundt, 2010, LaPier & Wilson, 2007). 

Obehandlad smärta kan resultera i ökad hjärtfrekvens och då påverka blodtrycket som i sin 

tur kan leda till ökad upplevd smärta som är motsats till de välbefinnande som eftersträvas 

(Gallagher et al. 2004).

Postoperativ smärta
De postoperativa smärtorna resulterar i ett användande av narkotikaklassade preparat som 

smärtlindring (Gorlitzer, et. Al., 2009). Smärtlindringen skiljer sig något mellan olika 

thoraxavdelningar om vad som används, men gemensamt är att sjuksköterskorna följer 

generella direktiv och läkares ordinationer. Initialt är det narkotikaklassade preparat som ges i 

kombination med paracetamol, för att sedan fasa ut de narkotikaklassade preparaten och 

endast smärtlindra med paracetamol efter en CABG operation (Personlig kommunikation, 

2015).

CABG operation
Coronary artery bypass grafting (CABG) är en operation som utförs när patienten har en 

flerkärlssjukdom med en hotad cirkulation. Detta ingrepp utförs oftast genom att bröstbenet 

delas och blottlägger hjärtat så en bypass kan utföras. Vilket betyder att blodet leds förbi det 

drabbade området i hjärtat (Andersen, Nielsen, Rasmussen, Thuesen, Kelbaek, Thayssen, 

Abildgaard, Pedersen, Madsen, Grande, Villadsen, Krusell, Haghfelt, Lomholt, Husted, 

Vigholt, Kjaergard & Spange Mortensen, 2003). Efter CABG operationen så används 

Posthorax västen som det råder delade meningar om angående om den är smärtlindrande eller 

ej. Detta leder fram till frågor om västens bidragande till smärtlindring postoperativt. 

Syfte
Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av posthorax västens inverkan på patienters 

smärtupplevelser efter en CABG operation.
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Metod

Design
För att undersöka sjuksköterskornas erfarenheter användes kvalitativ studie med en induktiv 

ansats där sjuksköterskor från en avdelning i södra Sverige intervjuades. Intervjuerna som 

gjordes var semistrukturerade, vilket enligt Danielson (2012) innebär intervjuer med öppna 

frågor som nödvändigtvis inte behöver ställas i samma ordning. Enligt Olsson och Sörensen 

(2011) är målet med intervjuer att få mångsidiga beskrivningar av den intervjuades livsvärld, 

de menar vidare att livsvärld innebär hur en människa ser och uppfattar världen runt sig. En

induktiv ansats menas också enligt Olsson och Sörensen (2011) att forskaren utgår från 

verkliga upplevelser. Kvalitativ menas med att det grundas på ett litet antal individer med ett 

stort antal variabler. Där fokusen ligger på ett fenomen som upptäcks och tydliggörs (Olsson 

& Sörensen, 2011).

Urval och population
Valet av sjuksköterskor kom till genom ett subjektivt urval, med detta menas att 

sjuksköterskor som själva önskade att delta användes till studien istället för slumpmässigt 

urval (Olsson & Sörensen, 2011). Den population som var avsedd att intervjuas begränsades 

till sjuksköterskor som arbetat cirka fyra år på avdelningen. Detta för att erfarenheter både 

före och efter införandet av västen krävdes. Sammanlagt utfördes åtta intervjuer, inräknat 

med pilotintervju i intervjustudien. Detta resulterade i sjutton sidor transkriberat material som 

användes till resultatet i arbetet. Pilotintervjuns material räknades in eftersom frågorna som 

ställdes var desamma som i de övriga intervjuerna och ansågs ge mer fyllnad till arbetet.

Informationsblad delades ut på avdelningen av avdelningschef till samtlig personal så att 

sjuksköterskorna själva kunde ta ställning till om de uppfyllde kraven för deltagandet i 

intervjustudien. För anmälan eller frågor var mail och telefonnummer bifogat i 

informationsbladet (Bilaga 1).

Datainsamling
Första kontakten togs under våren 2015 med avdelningschefen för ett muntlig godkännande 

om intervjustudie. Informationsblad (Bilaga 1) delades sedan hösten 2015 ut på avdelningen

till samtlig personal. En pilotintervju genomfördes som enligt Olsson och Sörensen (2013) 

görs för att testa så att intervjufrågorna håller, att träna på intervjuteknik samt att reducera 

eventuella fel och brister inför intervjuerna som skulle genomföras på avdelningen. Valet av 
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deltagare för pilotintervjun utfördes genom tidigare kontakt och vetskap om att personen hade 

arbetat på samma avdelning som de andra intervjuerna skulle ske på. Efter pilotintervjun 

diskuterades och analyserades det material som givits för att bekräfta att det gav svar till 

syftet. Den tänka metoden hade då varit en öppen intervjustruktur, men efter analys och 

diskussion ansågs en semistrukturerad intervju vara mer passande för att svara till studiens 

syfte. Intervjuguidens struktur ändrades men inte frågeställningen. Med en öppen 

intervjustruktur är målsättningen enligt Dalen (2007) att informanterna ska berätta så fritt 

som möjligt om sina livserfarenheter. Med en semistrukturerad intervju är samtalet inriktat på 

bestämda ämnen som forskaren har valt ut i förväg (a.a). När intervjuerna startade så lästes 

informationsbrevet återigen upp i samband med starten av intervjun för att bekräfta om den 

intervjuades samtycke och vilja att delta i studien och informera om att den spelades in. Då 

författarna saknade erfarenhet inom området deltog båda vid intervjuerna, en som läste upp 

den inledande informationen och ansvarade för inspelningen och den andra ansvarade för de 

kompletterande frågorna och markering av checklista. 

Intervjuerna ägde rum avskilt på avdelningen där sjuksköterskorna arbetade och varje 

intervju tog ca 10 minuter att genomföra. Intervjuguiden som användes som stöd under 

intervjuerna (Bilaga 2) hade en kontrollfråga och två öppna frågor. Kontrollfrågan ställdes för 

att bekräfta inkluderings kriterier som ställts, att sjuksköterskan hade ca fyra års erfarenhet på 

avdelningen. Den första öppna frågan handlade om vad sjuksköterskan hade för erfarenheter 

kring användandet av Posthorax västen. För att få en djupare beskrivning kunde det ställas 

kompletterande frågor som till exempel “hur menar du?” “kan du berätta mer om det?” “kan 

du utveckla?”. Den andra öppna frågan handlade om att få en inblick i sjuksköterskans syn på 

en patients smärtupplevelser av västen. För att se att materialet som gavs stämde med det som 

önskades fås fram användes en checklista med kompletterande frågor som bockades av när de 

hade besvarats till exempel “kan du se skillnad i smärtbeteendet hos patienter som använt 

thoraxvästen?” “ser du några skillnader från förr och nu på mängd/val av smärtlindring hos 

de patienter som använder västen?”. För att spela in intervjuerna användes en diktafon.

Analys
Arbetet genomfördes genom en kvalitativ metod där analysen bearbetades ur en manifest 

innehållsanalys med latenta inslag. Den manifesta innehållsanalysen beskriver textens synliga 

och uppenbara komponenter och en latent ansats talar om vad materialet handlar om och 

forskaren tolkar orden bakom (Jakobsson, 2011). Intervjuerna analyserades enligt Graneheim 
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& Lundman (2004) som är en tolkning av flera, bland annat Krippendorfs (1980) metod för 

innehållsanalys där de menar att det alltid sker tolkning på olika nivåer vid analys. Den 

analysenhet som analyserades var intervjuerna som utfördes, spelades in och transkriberades.

Båda författarna läste var för sig samt gemensamt igenom intervjuerna. Därefter valdes 

meningsenheter gemensamt ut som svarade till syftet. För att säkerställa att meningsenheterna 

svarade till syftet fanns detta tillgängligt under hela processen vid val av meningsenheter. 

Sedan ägnades tid till att diskutera kring vilka meningsenheter som var relevanta för studiens 

syfte.

Efter detta kondenserades meningsenheterna gemensamt för att behålla textens kärna, vilket 

enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär att meningsenheterna kortas ner men 

budskapet i texten besvaras. Efter kondensering abstraherades de kondenserade 

meningsenheterna till koder. Även detta utfördes gemensamt. Kodning är som en etikett på 

en meningsenhet, vilket kan göra att data ses på ett nytt sätt. Koderna delades därefter in i 

kategorier, där kategorier huvudsakligen är en beskrivning av innehållet och kan även ses 

som ett uttryck av det manifesta innehållet i en text (Granheim & Lundman, 2004). Arbetet 

mynnade ut i tre kategorier.

Etiskt övervägande
Enligt de rekommendationer som funnits att gå till väga kring det etiska perspektivet på 

studien från Blekinge Tekniska Högskola har en etisk självgranskning gjorts. Därefter söktes 

ett rådgivande yttrande av Etikkommitté sydost, där några få rådande ändringar gavs men 

med ett godkännande för studie (Bilaga 3). Då intervjuerna genomfördes på arbetstid krävdes 

godkännande från verksamhetschef och avdelningschef för genomförandet. Detta 

godkännande togs via en kontakt på mail. Ett etiskt övervägande som gjorts var hur kontakten 

skulle ske med sjuksköterskor som blev tillfrågade om deltagandet i studien. Genom ett 

informationsblad som var utdelat till samtliga sjuksköterskor på avdelningen kunde de själva 

ta ställning om de ville medverka i studien, svaren erhölls genom mail och telefon vilket gav 

sjuksköterskorna chans till anonymitet. Medverkandet i studien var frivilligt och kunde när 

som helst avbrytas vilket stod i informationsbladet, samt meddelades i samband med 

intervjun. Ett annat etiskt övervägande som gjort är den personliga integriteten hos de 

deltagande i studien. All data behandlas konfidentiellt så att ingen individ, klinik eller 

sjukhus kan identifieras i slutresultatet. Därför bedömdes nyttan överstiga riskerna vad det 

gäller den personliga integriteten. Efter studien avslut förstörs allt material.
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Resultat
Under intervjuerna framkom tydliga likheter i sjuksköterskornas erfarenheter och svar, men 

även olikheter och mer individuella svar kom fram. Detta ledde fram till följande tre 

kategorier: Den första kategorin som var patienters behov av smärtlindring, den andra var 

smärtupplevelser genom obekvämlighet och den tredje kategorin var smärtlindring 

genom trygghet.

Figur 2. Symboliserar de kategorier som framkom ur resultatet utifrån sjuksköterskors 

erfarenheter.

Patienters behov av smärtlindring
De första dagarna efter operationen beskrev samtliga sjuksköterskor att patienterna upplevde 

smärta även om de bar väst. Skillnaderna syntes först efter en till tre dagar, enligt 

sjuksköterskorna, när patienterna hade börjat mobilisera sig. Sjuksköterskorna ansåg att det 

var svårt att bedöma västens inverkan på smärta då den fortfarande sågs som ett nytt redskap i 

omvårdnadsarbetet. Däremot var de överens om att med västen bar patienterna alltid ett 

skydd.

“... smärta tycker jag är svårt att bedöma, men däremot så med västen så har 

de alltid ett skydd…” (Sjuksköterska 8)

De flesta sjuksköterskor som intervjuades var överens om att västen var ett bra stöd, men 

även att patienterna inte hade riktigt lika ont som innan västen började användas på 

avdelningen. En sjuksköterskas erfarenhet var att om västen satt som den skulle, så var hon 

helt övertygad om att den bidrog till en lindring av upplevd smärta.
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“...Om den sitter som den ska, så håller den ihop och då lindrar den smärta. 

Det är jag helt övertygad om…” (Sjuksköterska 3)

De flesta sjuksköterskorna upplevde att västen bidrog till en mindre upplevd smärta medan en 

sjuksköterska tyckte att västen gav mer smärta i enstaka fall. Sjuksköterskan menade att i 

dessa enstaka fall fick patienterna avstå från västen under några timmar för senare prova 

västen på nytt.

“...Min känsla är att dom har mera ont, då borde det vara så att vi ger mer smärtlindring, 

men det är en känsla och ingen sanning…” (Sjuksköterska 6)

Sjuksköterskorna ansåg att patienterna kände sig mer stabila med bröstkorgen efter kirurgin i 

och med västen så blev behovet av smärtlindring mindre, detta eftersom patienterna var mer 

avslappnade och då gjorde det inte riktigt lika ont. 

“...Många patienter kände sig mer stabila med bröstkorgen efter kirurgin att de 

behövde lite mindre smärtlindring…” (Sjuksköterska 1).

Större delen av sjuksköterskorna berättade genom sina erfarenheter att narkotika klassade 

preparat användes mer frekvent tidigare, innan västen introducerades och började användas 

på patienter. En av sjuksköterskorna förklarade vidare att paracetamol- användandet var 

oförändrat medan de narkotika klassade preparaten som var stående tidigare kunde ges vid 

behov efter införandet av västen.

Smärtupplevelser genom obekvämlighet
Övergripande delen av sjuksköterskor som intervjuades uttryckte något negativt om västen. 

En övervägande uppfattning från sjuksköterskorna var att det negativa som kom fram om 

västen handlade om passformen. Enligt sjuksköterskornas erfarenheter så passade västen allra 

bäst till patienter som var av normallängd och normalvikt. Sämst upplevde sjuksköterskorna 

att den passade till män och kvinnor med en stor buk, det var den gruppen patienter som var 

mest negativa till användandet av västen.
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“...Män eller kvinnor med stor buk är den heller inte bra till…”

(Sjuksköterska 3)

Flera av sjuksköterskorna upplevde även att västen hade sämre passform till kvinnor med en 

kraftig byst, de upplevde att västen tryckte ner brösten och blev smärtsamt för patienten. 

Patienter med stor buk eller kvinnor med stor byst upplevde sjuksköterskorna att västen 

kunde glida upp under hakan, vilket sjuksköterskorna beskrev som jobbigt för patienterna. 

Det förekom även andra klagomål från patienterna till exempel att västen var för varm, att 

den satt för hårt, den skavde och en del patienter kände sig instängda. 

“...Nackdelar, en del tycker att den är varm, en del väldigt jobbigt och känner 

sig instängda och ja lite sådär…” (Sjuksköterska 8)

Övergripande delen av sjuksköterskor ansåg att vissa patienter tyckte att västen satt för hårt, 

men att detta kunde åtgärdas genom justering av västen. Då upplevde sjuksköterskorna att 

patienterna tyckte den var bättre och inte gjorde så ont.

En sjuksköterska berättade att i sällsynta fall hade vissa av patienterna så ont av västen att de 

inte stod ut även efter att de justerat västen och lättat på trycket.

“...Vissa patienter har så ont av västen, trots att vi justerar den och lättar på 

trycket och vi justerar på olika sätt, de står inte ut, i sällsynta fall...” 

(Sjuksköterska 6)

Flera av sjuksköterskorna upplevde att patienterna var positiva och tyckte västen var bra, var 

skön och gav stabilitet. En av sjuksköterskorna berättade om en patient som kom från ett 

annat sjukhus som inte använder västen mer än på högrisk patienter. När denna patient 

förflyttades till avdelningen och fick på sig västen, ansåg patienten att västen lindrade hans 

upplevda smärta. 

“...Det var en patient som kom från ett annat sjukhus och inte hade västen, och 

han tyckte att det blev bättre när han fick på sig västen…” (Sjuksköterska 4)

En sjuksköterska berättade att hon ansåg att män med bred bröstkorg och normalviktiga var 

den kategori patienter som var mest hjälpta av västen.
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De problem som kunde uppstå efter hemgång var hos de patienter som bodde själva hemma 

och inte hade någon hemtjänst. Detta eftersom västen kunde vara svår att få på och sitta bra 

utan hjälp från andra.

Smärtlindring genom trygghet
Ett tydligt fynd från samtliga av intervjuerna som gjordes, var att sjuksköterskorna upplevde 

att de flesta patienter kände en trygghet i användandet av västen efter hjärtkirurgin.

Tryggheten i västen enligt en av sjuksköterskornas erfarenheter, det var stabiliteten som den 

gav, att västen håller ihop bröstbenet som delats under operationen. Detta upplevdes som 

stadga av patienterna. 

”… många av patienterna upplever den som en trygghet, alltså patienterna 

känner sig säkra med den efter operationen…” (Sjuksköterska 1)

Några av sjuksköterskorna beskrev västen som ett gips på patienten som håller ihop 

bröstbenet. Detta upplevde de sjuksköterskorna som positivt då patienterna vågar röra sig och 

vara mer aktiva. En av sjuksköterskorna upplevde att när patienterna bar västen kände de mer 

trygghet och då kände de inte efter smärtan på samma sätt som tidigare när inte västen fanns.

“...Patienterna kände mer trygghet tror jag och då känner de inte efter på 

samma sätt...” (sjuksköterska 3)

Sjuksköterskorna upplevde att patienterna kände en säkerhet av att bära västen, då de till 

exempel tog av den när de skulle tvätta sig blev patienterna rädda och mer stela, rädda för att 

något skulle hända när de tagit av västen. Men så fort västen kom på igen beskrev en av 

sjuksköterskorna att en av patienterna drog en lättnadens suck. Utan västen vågade en del av 

patienterna inte röra armarna och saker som att lyfta en kaffekopp gav rädsla och osäkerhet.

“...De blev mer rädda och stela utan västen, de var rädda att något skulle 

hända när de tagit av västen…” (Sjuksköterska 1)
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Sjuksköterskorna upplevde även att västen var ett stöd för patienterna exempelvis när de 

djupandades, hostade eller vid nysning, då patienterna var rädda att det skulle göra ont eller 

att bröstkorgen skulle spricka.

Enligt några av sjuksköterskorna som intervjuades så berättade de att innan västen köptes in 

så användes en gördel som var svår att anpassa till patienterna vilket ofta resulterade i onödig 

smärta. En av sjuksköterskorna upplevde att hon ofta fick smärtlindra på grund av gördeln, 

vilket sjuksköterskan idag inte upplever med västen.

Erfarenheterna från sjuksköterskorna vid intervjuerna var att även vid hemgång var västen en 

trygghet för patienterna då de fick behålla den, det var deras väst. När sjuksköterskorna 

berättade för patienterna att de skulle ha västen i sex till tolv veckor så var det inga problem, 

de kände trygghet i västen.

“... det är min väst, den ska jag ha med mig hem nu och ha på mig i åtta veckor, 

detta blir bra. Patienterna har en trygghet i västen, jag vet inte varför men det 

känns så...” (Sjuksköterska 5) 

Diskussion

Metoddiskussion
En empirisk studie med en kvalitativ ansats ansågs vara den mest lämpade metoden för att 

undersöka och besvara syftet. Patel och Davidsson (2011) menar att intervjuer är den bästa 

metoden för att beskriva personers upplevelser av ett fenomen. En enkät- eller litteraturstudie

hade inte resulterat i de material som behövdes för att besvara syftet på grund av att dessa 

metoder inte ger djupa svar eller möjlighet till följdfrågor om personers upplevelser (a.a). Det 

positiva med en intervjustudie med öppna frågor var att deltagarna gavs möjlighet att uttrycka 

sina egna upplevelser och känslor, samt detta ansågs lämpligast då det inte satte några gränser 

till de svar som gavs. Det negativa med en intervjustudie med öppna frågor kan vara att det 

kan vara svårt att få fram tillräckligt med svar till den specifika frågeställningen som arbetet 

ville få fram.
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Eftersom studien handlade om sjuksköterskors erfarenheter av posthorax västens inverkan på 

patienters smärtupplevelser var det mest relevant att använda sjuksköterskor som arbetat på 

avdelningen både före och efter införandet av västen. Detta för att sjuksköterskorna skulle ha 

erfarenheter av båda delarna och kunna ge så bra kvalitet till besvarandet av syftet.  

Sex sjuksköterskor anmälde sitt intresse för medverkande i studien. För att vara säkra på att 

ha material till studien gjordes en ny rekrytering för att få ytterligare två sjuksköterskor att 

delta i studien. Detta gjordes för att styrka kvalitén på studiens resultat, samt för att det var 

även ett stort intresse om deltagande från sjuksköterskor på avdelningen då studien var av 

intresse för verksamheten och sjuksköterskornas fortsatta arbete på avdelningen. 

Sjuksköterskorna fick själva bestämma tid för intervju för att vara så bekväma som möjligt 

och dels för att inte uppleva stress inför intervjun. Detta kan ha varit bidragande till att inget 

bortfall förekom i studien. 

Intervjuerna kan anses vara korta tidsmässigt, författarna ansåg att detta kunde vara på grund 

av den specifika frågeställningen som eventuellt påverkade intervjuernas längd, dock ansågs 

intervjuerna givit de specifika svaren som efterfrågades i det transkriberade materialet. En 

längre intervju hade eventuellt kunnat ge ett ökat djup till resultatet. Som tidigare nämnt är 

målet med intervjuer enligt Olsson och Sörensen (2011) att få mångsidiga beskrivningar av 

den intervjuades livsvärld, de menar vidare att livsvärld innebär hur en människa ser och 

uppfattar världen runt sig. Dessa beskrivningar och uppfattningarna kan vara svåra att få fram 

under intervjuer som pågått i 10 minuter. Enligt Dalen (2007) är det inte längden på intervjun 

som är det viktiga utan svaren från informanterna, att de är valida, tydliga och fylliga (a.a).

En intervjuguide användes som stöd under intervjuerna eftersom det önskades utvecklande 

svar. Patel och Danielsson (2011) menar att ha teman uppställda eller bestämda frågeområden 

kan räcka som guide, där intervjuaren använder guiden under intervjun (a.a). Sex utav åtta 

intervjuer genomfördes av båda författarna då de ansåg sig vara ovana vid intervjustudier och 

ville ta del och lära av intervjuerna. Lincoln och Guba (1984) menar att triangulering är ett 

sätt att öka tillförlitligheten. Med triangulering menas att två eller flera personer stärker 

resultatet genom att de tillsammans tolkar och analyserar ett material (a.a). Att det var två 

intervjuare förklarades i samband med intervjuernas start och påpekades genom att 

medverkandet från båda berodde på ovana för intervjustudier samt att det sågs som ett 
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lärandetillfälle. Båda författarnas deltagande kan också ha varit en positiv faktor som bidragit 

till att inget material utelämnats.

Att intervjuerna genomfördes på avdelningen där sjuksköterskorna arbetade ansågs som en 

fördel dels för att det var “hemmamiljö” vilket kunde ge extra trygghet samt att det gjorde att 

sjuksköterskorna inte behövde ta tid för att lämna sin arbetsplats för att medverka i intervjun, 

detta för att inte utnyttja sjuksköterskornas fritid. Negativt med intervjuer på avdelningen kan 

vara att sjuksköterskorna inte vågar prata fritt utan känner sig hämmade för att någon kan 

höra. Intervjuerna genomfördes under arbetstid, med ett godkännande från avdelningschefen 

vars enda inblandning i studien var godkännandet, samt utdelningen av informationsbladet till 

samtliga sjuksköterskor på avdelningen. Det som kan ha varit negativt att utföra intervjuerna 

under arbetstid var att sjuksköterskorna kan ha haft andra saker i huvudet så som 

arbetsuppgifter.

Valet av kvalitativ innehållsanalys föll på Graneheim & Lundman (2004) då den var lätt att 

tillämpa till studien och ansågs lätt att förstå. Analysförförandet genomfördes genom 

granskningar och diskussioner gemensamt för att undvika att något budskap från resultatet 

skulle försvinna. Genom Graneheim och Lundmans innehållsanalys gavs möjlighet att

bearbeta texten för att få en ökad förståelse av studien. Studiens insamlade material var 

manifest med latenta inslag eftersom enligt Graneheim och Lundman (2004) blir det alltid 

någon form av tolkning av en text.

Resultatdiskussion
Genom innehållsanalysen i resultatet fastställdes tre kategorier som diskuteras i detta avsnitt. 

De kategorier som framkom i studien var, patienters behov av smärtlindring, 

smärtupplevelser genom obekvämlighet och smärtlindring genom trygghet.

Kategorin “patienters behov av smärtlindring” beskrev hur den övergripande delen av 

sjuksköterskorna genom erfarenhet ansåg att det var svårt att bedöma huruvida västen lindrar 

smärta initialt. Däremot ett par dagar efter CABG operationen kunde patienterna ges mindre 

narkotika klassade preparat i ändamål att smärtlindra. De narkotika klassade preparat som 

varit stående kunde i sådana fall sättas in som vid behovs medicin istället. Sjuksköterskornas 

erfarenheter talade för att detta kunde vara på grund av västen. Dock kan andra faktorer även 
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spelat in, så som ett normalt förlopp. Övergripande delen av sjuksköterskorna ansåg att 

västen bidrog till en lindring av upplevd smärta, men i enstaka fall kunde den vara bidragande 

till ökad upplevd smärta hos patienten. Enligt Gorlitzer, Wagner, Pfeiffer, Folkmann, 

Meinhart, Fischlein, Reichenspurner och Grabenwoeger (2013) så var västen mer förlåtande 

vid exempelvis djupandning, patienterna hade inte lika ont längre när de djupandades på 

grund av att västen minimerar friktionen i sternum.

I andra kategorin “smärtupplevelser genom obekvämlighet ” lyftes det fram vad västens 

passform och patienternas kroppsbyggnad kunde ha för inverkan på smärtan hos patienterna. 

Sjuksköterskorna berättade att personer som var överviktiga med stor buk, samt kvinnor med

stor byst kunde uppleva mer smärta i bärandet av västen. Enligt Fowler - Brown, Wee, 

Marcantonio, Ngo och Leveille (2013) så hade överviktiga och personer som lider av fetma 

en lägre smärttröskel och var mer mottagliga för upplevd smärta. I artikeln ansågs 

normalviktiga ha en högre smärttröskel än överviktiga som upplevdes svårare att smärtlindra 

(Fowler-Brown, Wee, Marcantonio, Ngo & Leveille, 2013).

I tredje kategorin “smärtlindring genom trygghet” beskrev sjuksköterskornas erfarenheter 

kring västens givande av trygghet som resulterade i mindre upplevd smärta. Enligt en artikel 

skriven av Van der Gucht och Lewis (2014) som beskriver hur gravida kvinnor kunde hantera 

smärta bättre vid förlossning när de upplevde trygghet och stöd från sjukvårdpersonalen.

Skillnaderna är stora mellan gravidas förlossningssmärtor och CABG opererades smärtor, 

dock kan paralleller dras vad det gäller trygghetsskapande och dess effekter vad det gäller 

smärtlindring. När kvinnorna upplevde känsla av skörhet och ensamhet enligt Van der Gucht 

och Lewis (2014) hanterade de smärta sämre än de kvinnor som upplevde trygghet. Att skapa 

en trygghet för patienten kan alltså göra så att patienterna hanterar sin smärta bättre och 

uppleva den som lindrigare (a.a). Tryggheten som sjuksköterskorna beskrev att patienterna 

upplevde vid bärandet av västen kan ha varit bidragande till smärtlindring för patienterna.

För att underlätta vårdtiden för patienterna är det viktigt att sjuksköterskorna förstår 

patienternas smärta. Västen kan ses som ett behov som patienterna inte själva vet att de 

behöver. Västen gav enligt sjuksköterskornas erfarenheter en stabilitet och trygghet som 

gjorde att patienterna vågade röra på sig mer. Genom aktivitet och rörelser bidrar detta till 

bättre återhämtning och kan hjälpa övergången från sjukvården till hemmet att bli lättare för 

patienterna som genomgått en CABG operation. Enligt Hendersons omvårdnadsteori (1969) 
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ska vårdaren lära känna och skapa en relation till vårdtagaren. På så vis ska vårdaren lättare 

kunna sätta sig in i vårdtagarens situation och ha lättare att förstå vad vårdtagaren behöver. 

Enligt Henderson underlättar ett sådant samspel vårdtiden för vårdtagaren. Henderson 

underströk vikten av att öka patientens oberoende så att patientens övergång från sjukvården 

till hemmet skulle underlättas och inte försenas. Virginia Henderson omvårdnadsteori går ut 

på att visa vilken vård alla vårdtagare är i behov av oberoende av medicinsk diagnos och 

behandling. Henderson såg sjuksköterskans roll som att hjälpa individer att vara oberoende i 

utförandet av aktiviteter som i sin tur kan bidra till deras hälsa eller återhämtning efter 

sjukdom. Hendersons omvårdnadteori handlar om att vårdaren skapar en relation som inger 

trygghet till patienten. En trygghet som kan hjälpa patienten i sin återhämtning från sjukdom 

(a.a). 

Enligt Ferguson, Gilroy och Puntillo (1997) är effektiv hantering av smärta hos patienter som 

genomgått en CABG operation inte är en universell praxis och utgör en utmaning för 

sjuksköterskor. Omvårdnadsåtgärder och administrationen av analgetika på ett sätt som är 

förenligt med graden av patientens smärta är en viktig del som avsevärt kan förbättra 

patientvården. Detta tillsammans med tillämpningen av en regelbunden och systematisk 

smärtbedömning och en ökad medvetenhet om patienters individuella smärtupplevelser, är av 

avgörande betydelse för patient välbefinnande och bekvämlighet efter operationen (Ferguson, 

Gilroy & Puntillo 1997).

Slutsats
Studiens syfte var att undersöka om posthorax västen hade någon inverkan på smärtlindring 

utifrån sjuksköterskors erfarenheter från omvårdnad av patienter vid postoperativvård efter en 

CABG operation. Åtta intervjuer genomfördes på sjuksköterskor varav en var pilot intervju, 

på en thoraxavdelning. Det som framkom under intervjuerna var att västen kan ha inverkan 

på patienters smärtupplevelser enligt sjuksköterskornas erfarenheter. Vissa av 

sjuksköterskornas erfarenheter beskrev västen som direkt smärtlindrande, och några uttalade 

ingen direkt smärtlindring utan antydde västens smärtlindring genom tryggheten som 

patienten upplevde av att bära västen. I studien framkom även negativa aspekter om västen så 

som obekvämligheten och dess passform på vissa patienter. Det krävs fler studier för att 

bevisa västens smärtlindrande egenskaper. Förslagsvis hade en kompatibel studie kunnat vara 

av intresse, genom att jämföra en avdelning som använder västen med en som inte gör det. 
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Genom regelbunden och systematisk smärtbedömning skulle skillnader lättare kunna påvisas 

och västens verkliga egenskaper framföras. Även en randomiserad studie kunde vara av 

intresse för det slumpmässiga urvalet.

Självständighet 
Inledningsvis bestämde studiens författare att arbetet skulle genomföras gemensamt från 

början till slut. Enda gången som detta inte efterföljdes var vid transkribering som gjordes 

enskilt och delades lika. Vid intervjuerna ansvarade Nathalie för inledningen och 

inspelningen och Michael ansvarade för checklista och kompletterande frågor. Bakgrunden 

ansvarade Michael för och metod delen ansvarade Nathalie för men alla delar har diskuterats 

och bearbetats gemensamt. Samarbetet har fungerat exemplariskt.
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Bilaga 1 Informationsbrev

Blekinge Tekniska Högskola
Institutionen för hälsa
Sjuksköterskeprogrammet

Hej! Skulle du vilja var med i en studie om sjuksköterskors erfarenheter av Posthorax västens 
eventuella inverkan på smärta?

Under höst terminen 2015 kommer vi att skriva vårt examensarbete i ämnet omvårdnad där 
syftet med studien är sjuksköterskors erfarenheter om Posthorax västens eventuella inverkan 
på smärta. Vid litteratursökning upptäckte vi att det inte fanns studier gjorda på Posthorax 
västens inverkan på smärta. 
Vi söker cirka sex sjuksköterskor med ungefär fyra års arbetserfarenhet från er 
avdelning som vill delta i intervjuer. Detta för att kunna ta del av era erfarenheter från före 
och efter införandet av Postthorax västen. Intervjuerna kommer att utföras under oktober 
månad i ett enskilt rum på avdelningen och kommer ta cirka 15 minuter. Allt 
intervjumaterial som samlas in är konfidentiellt och kommer enbart användas av oss 
och vår handledare. Intervjumaterialet kommer att hanteras så att du som deltagare 
inte kommer att igenkännas i studien. Under studien samt när studien slutförts kommer 
all data som samlats in att förvaras inlåst på BTH. Intervjuerna är helt frivilliga och du 
kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande utan att ifrågasättas. När uppsatsen 
är klar kommer den finnas tillgänglig på DiVA som är en gemensam söktjänst för 
forskningspublikationer och studentuppsatser.

Vid intresse för att delta i studien kontakta oss på nedanstående information.

Med vänliga hälsningar
Handledare 

Nathalie Frost                                Michael Redin                             Dr. Johan Berglund 
Sjuksköterskeprogrammet        Sjuksköterskeprogrammet     Professor BTH 
Blekinge Tekniska Högskola     Blekinge Tekniska Högskola  Blekinge Tekniska Högskola
nafr13@student.bth.se                mire13@student.bth.se johan.berglund@bth.se 
Telefon: 0708- 950122              Telefon: 0733- 794291              Telefon: 0455-385471
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Bilaga 2 Intervjuguide

Vi heter Michael Redin och Nathalie Frost och vi är sjuksköterskestudenter från Blekinge 

Tekniska Högskola.

Vi skriver en kandidatuppsats inom omvårdnad, där syftet med studien är att belysa 

sjuksköterskors erfarenheter av posthorax västens eventuella inverkan på smärta hos patienter 

som genomgått en CABG operation.

Intervjun är helt frivillig och kan när som helst avslutas om så önskas. All data kommer att 

behandlas konfidentiellt, alltså kommer den enbart behandlas av studiens huvudmän och 

deras handledare. Intervjun beräknas att ta ca 15 min.

Vi är två stycken intervjuare för att vi är ovana vid intervjustudier och vill inte missa något 

som vi kanske hade gjort om vi hade intervjuat ensamma. 

Denna intervju kommer att spelas in, har du några frågor eller funderingar innan? 

Då startar vi intervjun.

1. Samtycker du att vara med i denna intervjustudie?

2. Hur länge har du jobbat som sjuksköterska på avdelningen?

3. Berätta om dina erfarenheter av användandet av Posthorax västen.

4. Berätta om en patient som haft posthorax väst, t.ex. din senaste patient, hur du tror 

han/hon upplevde västen?

Kompletterande frågor:

Skillnader på smärtbeteendet?

Mängden smärtlindring?

Vilken smärtlindring?

Andra faktorer?

Största skillnader före och efter införandet av Posthorax västen?

Negativt om posthorax västen?
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Bilaga 3 Godkännande av Etikkommittén Sydost 

 
Projektansvariga   
                                        

Handledare  

Nathalie Frost, Michael Redin  Johan Berglund  

Sjuksköterskeprogrammet  Institutionen för hälsa  

Blekinge Tekniska Högskola   Blekinge Tekniska 
Högskola 

      

  
Rådgivande yttrande över projektet ”Posthoraxvästens eventuella inverkan på 
smärta – en intervjustudie” (dnr. EPK 306-2015)   
   
Etikkommittén Sydost har tagit del av ansökan gällande den planerade 
kandidatuppsatsen vid BTH. Etikkommittén ser inga etiska hinder att genomföra 
studien.   
   
Följande synpunkter bör dock beaktas:   
   

Informationsbreven saknar kontaktuppgifter till handledare vilket bör finnas.    
   

Student e-postadress bör användas istället för privata e-postadresser.    
   
Informationsbreven saknar information om syftet med studien. Detta bör anges 

explicit.    
 

Informationsbreven saknar information om hur data förvaras under den tid ni 
arbetar med uppsatsen vilket bör framgå. Det anges endast hur data ska 
förvaras efter slutförd uppsats.   

Lycka till med arbetet.   
   
   
Karlskrona 2015-10-01   
   
   

Etikkommittén Sydost   
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Bilaga 4 Informationsbrev till avdelningschef

Blekinge Tekniska Högskola
Institutionen för hälsa
Sjuksköterskeprogrammet

Handledare
Dr Johan Berglund
Professor BTH
Blekinge tekniska högskola
johan.berglund@bth.se 
Telefon: 0455-385471

Tillstånd för genomförande av en intervjustudie
Vi är två sjuksköterskestudenter som går termin fem på Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. 
Under höst terminen 2015 kommer vi att skriva vårt examensarbete i ämnet omvårdnad där syftet 
med studien är sjuksköterskors erfarenheter om Posthorax västens eventuella inverkan på smärta. 
Vi har valt att göra en empirisk kvalitativ studie vilket innebär att vi skulle behöva intervjua cirka 
sex sjuksköterskor med ungefär 4 års erfarenhet på avdelningen. Detta för att kunna ta del av 
erfarenheter både före och efter införandet av Posthorax västen. Det skulle vara lämpligt om 
intervjuerna kunde genomföras tidigt i oktober. Vi skulle behöva en avskild plats på avdelningen 
för att kunna genomföra de inspelade intervjuerna som kommer att ta cirka 15 minuter. Det 
inspelade material som samlats in kommer att vara konfidentiellt och endast användas av oss samt 
vår handledare. I informationsbrevet till sjuksköterskorna som vi bifogar, kommer det att 
informeras om att studien är frivillig samt att de kan avbryta deltagandet utan att ifrågasättas.
Här med intygas att jag har tagit del av ovanstående information som berör de anställdas integritet 
och studiens innehåll, samt ger godkännande för genomförandet av studien. Med vänliga hälsningar

____________________________ ____________________________

För- och efternamn Ort Datum

____________________________ ____________________________

Telefon Avdelning Sjukhus

Nathalie Frost                                                                       Michael Redin  
Sjuksköterskeprogrammet                                               Sjuksköterskeprogrammet 
Blekinge Tekniska Högskola                                            Blekinge Tekniska Högskola
nafr13@student.bth.se                                     mire13@student.bth.se 
Telefon: 0708 -950122                                                       Telefon: 0733-794291
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Bilaga 5 Exempel på meningsenheter

Meningsenheter Kondensering Kod Kategori

Jag upplever nog att vi 
att vi sprutade mer 
Ketogan förr. 

Upplever mer Ketogan 

sprutades förr.

Mer Ketogan förr Patienters behov av 

smärtlindring

De blev mer rädda och 

stela utan västen, De 

var rädda att något 

skulle hända när de 

tagit av västen.

De blev rädda och 

stela när de tagit av 

västen, rädda för att 

något skulle hända.

Rädda

Stela

Smärtlindring genom 

trygghet

Män som har bred 

bröstkorg är väldigt 

hjälpta av 

thoraxvästen.

En Thoraxvästen 

hjälper män med breda 

bröstkorgar.

Stabilitet Smärtupplevelser 

genom obekvämlighet

Många patienter kände 

sig mer stabila med 

bröstkorgen efter 

kirurgin att de 

behövde lite mindre 

smärtlindring.

Stabila med 

bröstkorgen så mindre 

smärtlindring 

behövdes.

Mindre smärtlindring. Patienters behov av 

smärtlindring

Patienterna kände mer 

trygghet tror jag och 

då känner de inte efter 

på samma sätt.

Mer trygghet, då

känner de inte efter.

Avslappnade Smärtlindring genom 

trygghet

Män eller kvinnor med 

stor buk är den inte 

heller bra till.

Stor buk är den inte 

bra till.

Dålig passform Smärtupplevelser 

genom obekvämlighet

Om den sitter som den 
ska. Så håller den ihop 
och då lindrar det 
smärta. Det är jag helt 
övertygad om.

Om västen sitter bra så 

lindrar den smärta, det 

är jag helt övertygad 

om.

Lindrar med väst Patienters behov av 

smärtlindring

En del tycker att den 
är jätteskön och ger 
som en trygghet och är 
som ett bra stöd.

En del tycker den är 
jätteskön, ger trygghet 
och bra stöd.

Ett stöd Smärtupplevelser 

genom obekvämlighet
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