
 
  

 
 
 

 

Examensarbete 
 
 
 

Saphenusnervblockad – 

En del av den multimodala smärtlindringen efter en främre 
korsbandsrekonstruktion med hamstringmetod 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare: Johanna Conradsson & Jenny Petersson 
Termin:VT 2014 
Ämne: Självständigt arbete i vårdvetenskap 
Nivå: Avancerad 
Kurskod: 4VÅ65E 



SAMMANFATTNING 
Postoperativ smärta uppstår genom vävnadsskador i samband med operation. Numerisk 
Rankningsskala (NRS) är ett smärtskattningsinstrument. Postoperativ smärta behandlas oftast 
med analgetika, ibland ges även någon form av opioid, till exempel Fentanyl. En annan 
smärtlindringsmetod som används är nervblockader där lokalbedövningsmedel bedövar 
nerver. Smärtlindringen ska utgå ifrån patientens unika livsvärld. En vanlig ortopedisk 
operation är en rekonstruktion av det främre korsbandet i knäet. Hamstringmetoden är en 
operationsmetod för att utföra detta ingrepp. Detta ingrepp innefattar bland annat borrningar 
och fixering av implantat och därför är denna operation ofta starkt associerad med 
postoperativ smärta. Efter en främre korsbandsrekonstruktion ställs det höga förväntningar på 
tidig mobilisering och snabb rehabilitering och dessa fenomen ställer högre krav på bättre 
postoperativ smärtlindring. Studier har gjorts för att försöka få konsensus kring den bästa 
metoden att lindra denna smärta, dock är inte forskarna eniga. Postoperativ smärta är ett 
komplext fenomen som kan bidra till lidande, det är därför viktigt att anestesisjuksköterskan 
har kännedom om hur denne kan på bästa sätt lindra patientens lidande och öka patientens 
välbefinnande.  
 
Syftet: var att jämföra smärta enligt Numerisk Rankningsskala, NRS, de två första timmarna 
postoperativt efter en främre korsbandsrekonstruktion med hamstringmetod; 
saphenusnervblockad versus en grupp där saphenusnervblockaden inte lades. Syftet var 
dessutom att jämföra förbrukningen av Fentanyl de två första postoperativa timmarna i 
vardera grupp. 
 
Metod: En kvantitativ ansats antogs och designen som användes var en prospektiv 
enkätundersökning. Studien hade även en kvasiexprimentell design då en jämförelsegrupp 
användes. En enkätundersökning med deskriptiv och analytisk statistik valdes då syftet kunde 
belysas och undersökas.  
 
Resultat: Det var 40 stycken patienter som medverkade i studien. Saphenusnervblockaden 
lades på 20 stycken patienter och det var 20 stycken patienter som ej erhöll nervblockaden. 
Gruppen med saphenusnervblockad rapporterade signifikant mindre smärta än gruppen utan 
saphenusnervblockad, NRS på 2,5 vs NRS 3,9, p< 0,003. Gruppen med saphenusnervblockad 
hade även en mindre postoperativ förbrukning av Fentanyl än gruppen utan 
saphenusnervblockad, förbrukning av Fentanyl 46,8 μg vs förbrukning av Fentanyl 101,3 μg, 
p< 0,003. 
 
Slutsats: En saphenusnervblockad bör vara en del av den multimodala smärtlindringen efter 
en främre korsbandsrekonstruktion på det deltagande sjukhuset. Denna smärtlindringsmetod 
leder till mindre förbrukning av Fentanyl och därmed färre biverkningar ifrån opioider. 
Mindre förbrukning av Fentanyl tyder även på mindre smärta hos patienterna. Färre 
biverkningar och mindre smärta kan i sin tur minska vårdlidande hos denna patientgrupp. 
Vidare forskning behövs för att denna studie ska kunna överföras på andra sjukhus. 
 
Nyckelord: främre korbandsrekonstruktion, postoperativ smärta, NRS, livsvärld, 
saphenusnervblockad 
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INLEDNING 
En främre korsbandsrekonstruktion med hamstringmetod är ett vanligt ortopediskt ingrepp. 
Författarna till denna studie har i ung ålder genomgått detta ingrepp och båda författarna hade 
problem med postoperativ smärta. Denna postoperativa smärta ledde till att författarna kände 
sig maktlösa och detta påverkade författarna på ett negativt sätt angående eventuella framtida 
operationer. När smärta efter främre korsbandsrekonstruktioner belystes på författarnas 
specialistutbildning inom anestesi bestämde sig författarna för att titta närmare på detta 
område. Författarna till denna studie vill fördjupa sin kunskap inom detta ämne för att i sin 
roll som anestesisjuksköterska hjälpa till att utvärdera och utveckla smärtlindringsmetoder 
efter en främre korsbandsrekonstruktion för att kunna förbättra förståelsen för framtida 
patienters lidande och välbefinnande. 
 
BAKGRUND 
 
Smärta 
International Association for the Study of Pain definierar smärta som ”en obehaglig sensorisk 
och emotionell upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller 
beskriven i termer som sådan skada” (IASP, 1979).  Smärtupplevelsen är en subjektiv och 
personlig upplevelse för varje patient (Manias, Bucknall & Botti, 2005). Postoperativ smärta 
uppstår genom vävnadsskador i samband med operation och denna smärta karakteriseras av 
att den tillkommer plötsligt och att det krävs smärtlindring för att lindra smärtan (Hawthorn & 
Redmond, 1999). Postoperativ smärta är ett komplext fenomen som inbegriper många olika 
faktorer såsom sociala, psykiska, fysiska och emotionella. Det är dessa faktorer som 
samspelar för hur smärtan ska upplevas och hanteras av den drabbade patienten. Eftersom att 
smärta är subjektivt upplevs smärtans karaktär och intensitet varierande efter varje patient 
som genomgår samma kirurgiska ingrepp (Manias, et al, 2005). Ortopediska operationer 
innehåller många smärtsamma moment, därför har ofta ortopediska patienter ett smärtfyllt 
postoperativt förlopp (Kjaer Kristensen, Pfeiffer-Jensen, Storm & Thilleman, 2013 & Wang, 
Jia, Chen & Xu, 2012). Smärta efter ett ortopediskt ingrepp upplevs ofta vara en ohälsosam 
process hos patienten och postoperativ smärta är en av de vanligaste orsakerna till fördröjd 
rehabilitering (Arti & Mehdinasab, 2011 & Cordts, Grant, Brandt & Mears, 2011). Den 
postoperativa vården ska utgå ifrån patientens behov och en stor del av arbetet i den 
postoperativa fasen går ut på att smärtlindra patienten. Efter en operation behövs en känsla av 
trygghet hos patienten för att lindra ångest och oro. Ett bra bemötande ifrån 
anestesisjuksköterskan kan skapa goda förutsättningar för att patienten ska ha möjlighet att 
återhämta sig snabbt och smärtfritt postoperativt (Järhult & Offenbertl, 2011).  
 
Trots att hälso- och sjukvården har kännedom om att postoperativ smärtlindring är relaterad 
direkt till välbefinnande och trivsel hos patienten besväras många patienter av smärta efter 
kirurgi (Gunningberg & Idvall, 2007 & Dolin, Cashman & Bland, 2002). Enligt Wincent, 
Lidén & Arner, (2005) är postoperativ smärta ett underbehandlat fenomen som leder till mer 
lidande för patienten. Idvall & Berg, (2008) beskriver i sin studie att ortopediska patienter har 
känt sig adekvat smärtlindrade, fast att patienterna haft problem med postoperativ smärta, då 
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anestesisjuksköterskan har agerat snabbt och kompletterat med ytterligare smärtlindring. 
Idvall & Berg, (2008) visar även att patienten som upplevt att anestesisjuksköterskan har 
bekräftat deras uttryckta postoperativa smärta ledde till att patienten upplevde en känsla av 
trygghet. I en vårdrelation har patientens tillit en förväntan och denna förväntan är att 
anestesisjuksköterskan tar emot patienten och visar denne respekt. Dock kan denna förväntan 
göra patienten sårbar och utsatt genom att patienten ofta överlämnar sig till sin 
anestesisjuksköterska (Lindwall & von Post, 2008). 
 
Det finns olika mätinstrument för att mäta smärta, till exempel Visuell Analog Skala, VAS 
och Numerisk Rankningsskala, NRS. Smärtskattningsinstrument används för att tydliggöra de 
olika komponenterna i patientens smärtupplevelse, bland annat karaktär, intensitet och 
förlopp. Det är viktigt att smärtskattningsinstrument används regelbundet för att adekvat 
bedöma smärtan och utvärdera behovet av smärtlindring (Rawal, 1999). Patienter som upplevt 
sig ha mer smärta postoperativt än vad de hade förväntat sig preoperativt skattar sin smärta 
högre än de patienter som var förberedda på att operationen skulle medföra smärta 
(Gunningberg & Idvall, 2007). Det är viktigt att anestesisjuksköterskan är lyhörd och 
uppmärksam om patienten upplever obehag eller lidande. Det är också essentiellt att 
anestesisjuksköterskan inte har några förutfattade meningar i vårdmötet, varje patient är unik 
och skattar sin egen livskvalitet (Lindwall & von Post, 2008). Att lindra smärta och obehag är 
en etisk utgångspunkt för anestesisjuksköterskan (Hovind (red.), 2005).  
 
Smärtproblematik är en viktig fråga inom hälso- och sjukvården och ett mål med den 
postoperativa fasen bör vara att förhindra postoperativ smärta (Arti & Mehdinasab, 2011). 
Postoperativ smärta behandlas oftast med en kombination av perifert och centralt verkande 
analgetika, vanligaste behandlingsmetoden är med paracetamol och antiinflammatoriska 
läkemedel. Ibland ges även någon form av opiod som smärtlindring (Wang, et al, 2012 & 
Yari, Saeb, Golfam & Makhloogh, 2012). En vanlig opioid som används både som 
peroperativ och postoperativ smärtlindring är Fentanyl (Moon, 2014). Den postoperativa 
smärtan kan även minska vid administrering av lokalbedövning i operationssåret vid 
operationsslut (Pavlin, Chen, Penaloza, Polissar & Buckley, 2002).  

Främre korsbandsskada och operationsmetod 
En vanlig ortopedisk operation är en rekonstruktion av det främre korsbandet i knäet. 
Operationstiden för detta ingrepp är individuellt, vanligast är dock att det varierar mellan en 
till två timmar och under en sådan operation är det vanligast att patienten är nedsövd. För att 
en knäled ska vara stabil behövs både aktiva och passiva stabilisatorer. De aktiva består av 
muskulatur och de passiva av menisk och ligament. Vid en främre korsbandsskada är det den 
passiva delen som blir mest försämrad. Det främre korsbandet styr även ledens rörelse och när 
det främre korsbandet är skadat blir rörelsen mellan tibia och femur onormalt. Dock kan den 
aktuella muskulaturen till viss del kompensera för denna förändring av stabilitet (Yoshiya, 
2002). Främre korsbandsskador är en vanlig knäskada, skadan kan innebära slutet på en 
lovande karriär, påverka en livssituation eller ge bestående problem för den drabbade 
patienten (Yari, et al, 2012). En skada kan också leda till att en patient upplever ohälsa och 
känner sig instängd i sin kropp (Dahlberg & Segesten, 2010). Att genomgå ett kirurgiskt 
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ingrepp av en främre korsbandsskada är ett alternativ för att främja stabilitet och förhindra 
ytterligare skador i knäet (Yari, et al, 2012). En främre korsbandsrekonstruktion är en vanlig 
operation som utförs nästintill dagligen (Arti & Mehdinasab, 2011 & Kjaer Kristensen, et al, 
2013). Omgående efter detta kirurgiska ingrepp förlorar patenten mycket muskelstyrka i vad 
och lår, därför är rehabilitering en av de viktigaste faktorerna för att uppnå goda postoperativa 
resultat. Rehabiliteringen fokuserar på att stärka patientens främre och bakre lårmuskler. Det 
är viktigt att patienten startar med rehabilitering av dessa muskler efter rekonstruktionen för 
att underhålla och förebygga muskelförtvining (Ediz, Ceylan, Turktas, Yanmis & Hiz, 2011). 
Enligt Dahlberg och Segesten, (2010) ska anestesisjuksköterskan stödja patientens 
hälsoprocesser och skapa en god förutsättning för patienten att uppleva hälsa och finna 
hälsofrämjande redskap postoperativt. 
 
Det finns olika kirurgiska operationsmetoder för att utföra en främre korsbandsrekonstruktion. 
En metod kallas för patellarmetoden, då ortopeden tar en del av knäskålssenan (patellarsenan) 
och konstruerar ett nytt korsband genom att fästa senbiten i femur och tibia (Andersson, 
Samuelsson & Karlsson, 2009 & Samuelsson, Andersson & Karlsson, 2009). En annan 
operationsmetod som används mycket är hamstringmetoden, med ett liknande 
operationsförlopp som patellarmetoden, dock med skillnaden att ortopeden hämtar det nya 
korsbandet ifrån lårmuskelsenan (hamstringsenan) (Andersson, et al, 2009). Många 
opererande ortopeder väljer att använda hamstringmetoden framför patellarmetoden. 
Hamstringmetoden anses bidra till en stabil rekonstruktion med färre postoperativa 
komplikationer, speciellt ifrån det ställe som ortopeden tagit senan, dock kan komplikationer 
uppstå även med hamstringmetoden. Sådana komplikationer är till exempel nervskador, 
smärta från stället där ortopeden tar senan, ligamentskada och tillfällig svaghet i 
hamstringmuskeln. Majoriteten av komplikationerna kan undvikas med hjälp av en försiktig 
teknik när ortopeden flyttar senan (Wittstein, Wilson, Claude & Moorman, 2006). 
Hamstringmetoden har de senaste åren blivit golden standard i och med att denna 
operationsmetod har visat sig leda till bättre stabilitet i knäet postoperativt (Yari, et al, 2012). 
Som tidigare nämnt är detta ingrepp ofta starkt associerad med postoperativ smärta (Kjaer 
Kristensen, et al, 2012 & Wang et al, 2012). Hematom, svullnad och lymfödem uppstår ofta 
efter en främre korsbandsrekonstruktion och dessa faktorer ger smärta och begränsar 
patientens rörlighet postoperativt (Ediz, et al, 2011). 
 
Vid operationer i nedre extremiteter brukar ortopeden vilja anlägga något som heter blodtomt 
fält. Denna metod är i vissa fall en förutsättning för ett lyckat postoperativt resultat.  Blodtomt 
fält innebär att patienten får en blodtomhetsmanschett runt lårets bredaste del och vid 
operationsstart pumpas denna manschett upp till ett tryck på cirka 250 mm Hg, detta leder till 
att blodtillförseln i den nedre extremiteten stryps. Blodtomt fält är förknippat med olika 
komplikationer och därför används denna metod med försiktighet. En postoperativ 
komplikation av denna metod är ischemisk smärta relaterat till att blodtillförseln är strypt 
under operationen. Detta innebär att patienter som genomgår en främre 
korsbandsrekonstruktion även kan lida av ischemisk smärta postoperativt. Denna smärta är 
oftast övergående, men har blodtomhetstiden varit för lång kan skadorna bli bestående, därför 
bör blodtomt fält ej överstiga två timmar (Worland, Arredondo, Angles, Lopez-Jimenez & 
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Jessup, 1997 & Horlocker, Hebl, Gali, Jankowski, Burkle, Berry, Zepeda, Stevens & 
Schroeder, 2006). 

Postoperativ smärtlindring efter en främre korsbandsrekonstruktion 
Poliklinska patienter, det vill säga patienter som inte är inneliggande, utan går hem ifrån 
sjukhuset samma dag som en operation har utförts (Parker, Streem, Schmitz, Group & 
Martineau, 2007) har blivit vanligare i och med att detta bidrar till lägre kostnader för hälso- 
och sjukvården, samt att det bidrar till en bättre tillgänglighet för patienter att få en 
operationstid (Bost, Williams, Bottegal, Dang & Rubio, 2007). En främre 
korsbandsrekonstruktion är tidsmässigt inte en lång operation (Wang, et al, 2012) och för att 
öka tillgängligheten att erhålla en operationstid utförs därför ofta detta ingrepp polikliniskt. 
Relaterat till att den polikliniska verksamheten inom hälso- och sjukvården har ökat, har även 
postoperativa smärtlindrande metoder utvecklats. Likaså kraven på minimal öppen 
operationsteknik, goda preoperativa förberedelser, lämpliga anestesimetoder och postoperativ 
smärtbehandling har utvecklats sedan denna patientgrupp blev poliklinisk (Parker, et al, 
2007). Anestesisjuksköterskans största arbetsuppgift är att bedöma och behandla en patients 
smärta. Därför är det även viktigt att anestesisjuksköterskan ideligen utvecklar sina kunskaper 
om smärtlindring och bidrar till nya kunskaper om postoperativt omhändertagande (Hovind 
(red.), 2005). Öppenhet och lyhördhet hos anestesisjuksköterskan är viktiga faktorer för att 
lindra lidande i den postoperativa fasen och för att upprätthålla god vård (Lindwall & von 
Post, 2008). 
 
Som tidigare nämnt ställs det höga förväntningar på tidig mobilisering och snabb 
rehabilitering efter en främre korsbandsrekonstruktion och dessa fenomen ställer högre krav 
på bättre postoperativ smärtlindring (Wulf, Löwe, Guntzmann & Steinfeldt, 2010). Därför är 
det ett mål efter en främre korsbandsrekonstruktion att förhindra postoperativ smärta (Arti & 
Mehdinasab, 2011; Frost, Grossteld, Kirkley, Litchfield, Fowler & Amendola, 2000; Parker, 
et al, 2007). Det är viktigt att kontrollera den postoperativa smärtan hos denna patientgrupp 
regelbundet, särskilt det första postoperativa dygnet. Smärta kan leda till stressreaktioner som 
bidrar till att patienten upplever ohälsa (Wang, et al, 2012) och för att erhålla ett gott 
postoperativt resultat i hemmet ska patienten vara både fysiskt och psykiskt stabil (Bost, et al, 
2007). Enligt Hui Yun, Abrishami, Peng, Wong och Chung, (2009) leder även ångest och oro 
preoperativt ofta till ökad postoperativ smärta och behov av starkare smärtlindring som följd. 
Denna oro och ångest kan lindras genom att anestesisjuksköterskan tar hänsyn till patientens 
individuella livsvärld, samt att god vård kan skapa en bra förutsättning för patienten att 
återhämta sig snabbt postoperativt (Hui Yun, 2009).  
 
Dock är det som tidigare nämnt att patienter som genomgår en rekonstruktion av det främre 
korsbandet har problem med smärta postoperativt (Wulf, et al, 2010; Nimmaanrat, 
Tangtralulwarich, Wanasuwannakul & Boonrino, 2012; Senthikumaran, Tate & Sutherland, 
2009). Studier har gjorts för att försöka få konsensus kring den bästa metoden att lindra denna 
smärta, dock är inte forskarna eniga (Bushnell, Sakryd & Noonan, 2010 & Mayr, Entholzner, 
Hube, Hein & Weig, 2007). Olika metoder används och kombineras för att förhindra 
smärtreaktioner efter en främre korsbandsrekonstruktion, däribland intramuskulära, 
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intravenösa och intraartikulära opioder, epidurala opioder, antiinflammatoriska läkemedel, 
opioidpreparat och lokalbedövning i olika kombinationer (Kjaer Kristensen, et al, 2013 & 
Wang, et al, 2012). Olika opiodpreparat är de vanligaste metoderna för att förhindra 
postoperativ smärta, men överdosering av dessa läkemedel kan bidra till andningsdepression, 
ökad tolerans, illamående och missbruksproblematik (Arti & Mehdinasab, 2011). För att 
patienten ska ha möjlighet att känna trygghet i en vårdrelation är det viktigt att 
anestesisjuksköterskan ser hela patienten och hjälper patienten efter just dennes behov. Att 
överlämna sig till hälso- och sjukvården kan många gånger vara en skrämmande situation för 
patienten och därför krävs det att anestesisjuksköterskan ger patienten hela sitt engagemang 
och tålamod (Dahlberg & Segesten, 2010). Det har visats att om patienten erhåller en 
multimodal, en kombinerad, smärtlindring redan pre- och peroperativt leder detta till en säker, 
effektiv och tidig postoperativ smärtlindring (Frost, et al, 2000 & Koh, Chang, Seo, Kim, 
Seong & Kim, 2012). En kombination av paracetamol och antiinflammatoriska läkemedel bör 
vara en del av den multimodala smärtlindringen efter en främre korsbandsrekonstruktion 
(Espelund, Fomsgaard, Haraszuk, Mahiesen & Dahl, 2013). Efter detta ingrepp uppstår ofta 
även hematom och svullnad, dessa fenomen leder till postoperativ smärta och som försök att 
minimera detta kan kylförband och kompression användas (Ediz, et al, 2011).  
 
En kompletterande smärtlindringsmetod som används efter en främre korbandsrekonstruktion 
är nervblockader där lokalbedövningsmedel används för att bedöva patientens enskilda eller 
olika grupper av nerver. Den vanligaste nervblockaden vid kirurgi i de nedre extremiteterna är 
en femoral nervblockad. Femoralnerven är en grov nerv som börjar på lårets övre del och 
passerar ligament till den nedre delen av benet. I den nedre delen av benet delas den in i fyra 
olika grenar, en av dessa grenar är saphenusnerven. Saphenusnerven löper längs lårets, knäets, 
underbenets och fotledens insida. Saphenusnerven avger i sin tur olika grenar, bland annat till 
en gren som passerar knäleden (Kent, Hackworth, Riffenburgh, Kaesberg, Asseff, Lujan, & 
Corey, 2013 & Lund, Jenstrup, Jæger, Sörensen & Dahl, 2011). Vid en rekonstruktion av ett 
främre korsband kan en saphenusnervblockad läggas (Jenstrup, Jæger, Lund, Fomsgaard, 
Bache, Mathiesen, Larsen & Dahl, 2012). 
 
En nervblockad kan bidra till reducerad opioidkonsumtion och minskat problem med 
postoperativ smärta. En nervblockad kan även leda till en bättre och tidigare mobilisering för 
patienten (Jenstrup, et al, 2012). Det finns studier som visat på att nervblockader enskilt har 
en liten eller ingen effekt på den postoperativa smärtlindringen (Dauri, et al, 2003; Koh, et al, 
2012; Matava, Pricket, Khodamoradi, Abe & Garbutt, 2009), en enskild nervblockad ger inte 
heller en adekvat postoperativ smärtlindring hos patienter som har genomgått en främre 
korsbandsrekonstruktion (Dauri, et al, 2003; Kjaer Kristensen, et al, 2013; Koh, et al, 2012).  
Dock finns det studier som har visat att en enskild nervblockad är en effektiv 
smärtlindringsmetod genom att nervblockaden kan minska både det peroperativa och 
postoperativa behovet av opioider genom att reducera antalet smärtsignaler (Frost, et al, 
2000). En minskning av opioider kan bidra till att patienten får en mindre känsla av 
illamående, har färre kräkningar, mindre problem med klåda och patienterna har också en 
mindre känsla av trötthet. Denna effekt har även visats vara positivt för sömnkvalitén och 
patientens fortsatta rehabilitering (Yari, et el, 2012 & Wang, et al, 2012).  
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Olika smärtlindringsmetoder har undersökts, dock är forskarna inte eniga över vilken 
smärtlindringsmetod som verkar bäst efter en främre korbandsrekonstruktion (Kjaer 
Kristensen, et al, 2013; Wang, et al, 2012; Bushnell, et al, 2010). Vilken smärtlindringsmetod 
som används praktiskt inom hälso- och sjukvården i Sverige, beror på vilket sjukhus en 
patient genomgår sin främre korsbandsrekonstruktion på. Ofta bestämmer opererande 
ortoped, ansvarig anestesiolog och ansvarig anestesisjuksköterska tillsammans vilken typ av 
smärtlindring patienten ska erhålla. Utgångspunkten för vilken typ av smärtlindring patienten 
ska erhålla är att patienten ska känna så lite smärta som möjligt och ha möjlighet att påbörja 
tidig mobilisering. Enligt Lindwall & von Post, (2008) är det patientens unika livsvärld som 
ska vara utgångspunkten i patientens smärtlindring. Anestesisjuksköterskans arbete utgår ifrån 
att lindra lidande och öka välbefinnande, därför är det viktigt att vårdandet skapar bästa 
förutsättningar för patienten att erhålla adekvat postoperativ smärtlindring (Lindwall & von 
Post, 2008). 
 
 
TEORETISK REFERENSRAM 
Vårdvetenskapen utgår ifrån vad den unika patienten själv anser är vårdande och vad vård 
betyder i relation till sin syn på sin hälsa, sitt välbefinnande och lidande. Hållningen med 
vårdvetenskapen är att det är patientens egna erfarenheter och upplevelser, deras livsvärld 
som är verklighet. Genom sin kropp lever och existerar patienten och genom kroppen blir 
livsvärlden tydlig (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
När en patient upplever hälsa tänker inte patienten på fenomenen hälsa och vård. Dock vid 
inträffande av ohälsa, till exempel smärta, upplevs en förlust av hälsa. Det går inte att lämna 
sin kropp och sin smärta, och detta kan leda till att patienten känner sig fångad och får en 
underordnad roll gentemot sin egen kropp. Smärta kan även bidra till en känsla av maktlöshet 
och när patienten inte kan påverka sin egen kropp kan denne få känslor som skapar instabilitet 
i sin livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). Trygghet är en viktig känsla för patienten, därför 
är det en etisk utgångspunkt inom vårdvetenskapen att anestesisjuksköterskan ska försöka 
lindra patientens lidande och öka dennes välbefinnande, så att en känsla av trygghet kan 
upplevas (Lindwall & von Post, 2008). Postoperativ smärta är ett komplext fenomen som kan 
bidra till lidande. Det är därför viktigt att anestesisjuksköterskan har kännedom om hur 
patienten upplever och hanterar sin smärta för att på bästa sätt öka patientens välbefinnande 
(Manias, et al, 2005). Total smärtfrihet efter en operation är ofrånkomlig (King & Walsh, 
2007) och lidandet anses vara sammanflätat med patientens existens och patientens lidande 
berör hela livsvärlden (Jacobsen, 2000). Det är viktigt att anestesisjuksköterskan bekräftar 
patientens existens och visar värdighet genom att lindra lidandet och smärtan, samt visar 
patienten en öppenhet. Brister i kommunikation och öppenhet kan leda till att patienten ej får 
möjlighet att uttrycka sitt lidande. Själ och kropp är sammanflätade och om patienten inte blir 
lyssnad på bidrar detta till ett vårdlidande (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 
Fagerberg, 2003).  
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PROBLEMFORMULERING 
En smärtupplevelse är en subjektiv och personlig upplevelse för varje patient. Den 
postoperativa smärtlindringen hos patienter som genomgått en främre 
korsbandsrekonstruktion med hamstringmetod är ofta svår och komplicerad. Det finns en 
önskan om att genomföra denna operation polikliniskt, dock finns det ingen konsensus eller 
golden standard för hur denna patientgrupp postoperativt smärtlindras bäst. När en patient har 
de första postoperativa timmarna behövs en smärtlindrande metod som är välbeprövad och 
ger en god effekt på en stor population. Smärta kan bidra till onödigt lidande för patienten och 
skapa ohälsosamma processer i kroppen. Det finns en svårighet i att smärtan är subjektiv, då 
smärtan uppfattas och upplevs olika av alla involverade. Flera olika smärtlindringsmetoder 
används och kombineras, vilken metod som används bestäms oftast lokalt på sjukhuset i 
samråd mellan anestesiolog, anestesisjuksköterska och opererande ortoped. Studier har visat 
på att en nervblockad kan bidra till reducerad opioidkonsumtion och eventuellt leda till 
mindre postoperativ smärta. Mindre postoperativ smärta leder till en större känsla av 
välbefinnande hos patienten. Denna känsla bidrar till goda möjligheter för patienten att 
återhämta sig efter en operation. På det deltagande sjukhuset har sjukhuset valt att använda 
Fentanyl som opioid de två första postoperativa timmarna, detta då patienten har en snabb 
smärtlindrande effekt av Fentanyl. En nervblockad kan också möjligen leda till en bättre och 
tidigare mobilisering för patienten. Det har emellertid varit svårt att bekräfta och konstatera 
att en enskild saphenusnervblockad ger bättre postoperativ smärtlindring än andra 
smärtlindringsmetoder.  
 
En utgångspunkt för anestesisjuksköterskan är att försöka lindra lidande och öka en patients 
välbefinnande. Det är därför viktigt att anestesisjuksköterskan bekräftar patientens existens 
och värdighet genom att försöka lindra patientens smärta. Ett gemensamt mål för hälso- och 
sjukvården är att hålla smärtan på en låg nivå för patienterna som genomgår en främre 
korsbandsrekonstruktion och de bör inte uppleva operationen som en obehaglig upplevelse 
postoperativt. 
 
Kan saphenusnervblockaden bli en del av den multimodala postoperativa smärtlindringen 
efter en främre korsbandsrekonstruktion med hamstringmetod? Kan den postoperativa 
opioidförbrukningen efter en främre korsbandsrekonstruktion med hamstringmetod minska 
med hjälp av en saphenusnervblockad? 
 
SYFTE 
Syftet var att jämföra smärta enligt Numerisk Rankningsskala, NRS, de två första timmarna 
postoperativt efter en främre korsbandsrekonstruktion med hamstringmetod; 
saphenusnervblockad versus en grupp där saphenusnervblockaden inte lades. Syftet var 
dessutom att jämföra förbrukningen av Fentanyl de två första postoperativa timmarna i 
vardera grupp. 
 
H0: Det föreligger ingen skillnad mellan de två jämförda gruppernas självskattning av smärta 
de två första postoperativa timmarna. 
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H1: Det föreligger en skillnad mellan de två jämförda gruppernas självskattning av smärta de 
två första postoperativa timmarna.  
 
METOD 
En kvantitativ ansats antogs och designen som användes var en prospektiv 
enkätundersökning. Studien hade även en kvasiexperimentell design då en jämförelsegrupp 
användes. Metoden strävade efter generaliserbarhet, ett strikt tillvägagångssätt krävdes för att 
kunna generalisera resultatet. Enligt Polit & Beck, (2008), påverkar metodvalet i högsta grad 
resultatet. Författarna ansåg att en enkätundersökning med deskriptiv och analytisk statistik 
var ett tydligt metodval då syftet och frågeställningarna kunde belysas och undersökas. På det 
deltagande medelstora sjukhuset i södra Sverige utfördes 2013 cirka 50- 60 stycken främre 
korsbandsrekonstruktioner med hamstringmetod.  

Urvalsförfarande 
På det medelstora sjukhuset i södra Sverige fanns några standardiseringar inom gruppen som 
opererades för en främre korsbandsskada. Premedicineringen bestod av Alvedon, Arcoxia och 
Oxycontin. Target Controlled Induction (TCI) användes som anestesimetod. Opioiden 
Fentanyl gavs till patienten innan väckning och som smärtstillande läkemedel postoperativt de 
två första timmarna. Lokalbedövning lades i operationssåret vid operationsslut och isförband 
sattes på. Saphenusnervblockaden ingick inte i denna standardisering och alla anestesiologer 
använde sig inte av denna nervblockad. Patienten själv medverkade också i beslutet om en 
saphenusnervblockad skulle läggas eller inte. Om anestesiologen föredrog en 
saphenusnervblockad tillfrågades patienten om patienten önskade denna. Detta gav författarna 
två stycken grupper, en grupp som fick en saphenusnervblockad, som en del i den 
multimodala smärtlindringen, och en grupp som inte fick den.  
 
En enkät (Bilaga 1) utformades av författarna med hjälp av ansvarig anestesiolog på 
ortopedsektionen på det deltagande sjukhuset. Enkäten fylldes i av anestesisjuksköterskan 
som ansvarade för patienten. Alla patienter som opererades för en främre korsbandsskada 
under perioden oktober 2013 till maj 2014 och som gav sitt medgivande till registreringen av 
information i enkäten fick delta i studien.  
 
Datainsamling 
Datainsamlingen pågick under perioden oktober 2013 till maj 2014. Informationsbrev och 
godkännande inhämtades ifrån verksamhetschef på den klinik där datainsamlingen skedde 
(Bilaga 2). När en patient ska opereras träffar denne en anestesiolog preoperativt för att 
minimera risker med sövningen och för att lägga upp en individuell plan för den postoperativa 
smärtlindringen. Patienten träffade även en anestesisjuksköterska under ett preoperativt 
samtal, där de informerades om vad de kunde förvänta sig av operationen och efterförloppet. 
De informerades även om smärtskattningsinstrumentet NRS och fick se en broschyr, (Bilaga 
3), som ytterligare förklaring. Här gavs patienten även tid till reflektion och frågor angående 
NRS som smärtskattningsinstrument.  
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NRS är ett mätinstrument där patienten verbalt graderar sin smärta. Skalan är graderad från 0-
10, där 0 representerar ingen smärta och 10 representerar värsta tänkbara smärta (Bilaga 3). 
Detta mätinstrument är vetenskapligt granskat och har testats för validitet och reliabilitet i 
olika studier (Bijur, Latimer, Gallagher, 2003 & Daoust, Beaulieu, Manzini, Chauny & 
Lavigne, 2008). NRS är en smärtskala som är en beprövad metod för smärtskattning inom 
hälso- och sjukvården. Mätinstrumentet anses vara lätt att förstå och använda (Rawal, 1999). 
Med hjälp av detta mätinstrument blir smärtan synlig och patienten får hjälp med att beskriva 
sin smärta på ett tydligare sätt. Detta ger patienten och anestesisjuksköterskan ett gemensamt 
språk (Bijur, et al, 2003). På det medelstora sjukhuset i södra Sverige används detta 
smärtskattningsinstrument på alla patienter som genomgått en operation. Smärtmottagningen 
på detta sjukhus har även ökat användarvänligheten med detta smärtskattningsinstrument 
genom att efter varje gradering ge en förklaring (Bilaga 3). Detta kan vara en hjälp för 
patienten att skatta sin smärta, men även en hjälp för att minimera felvärde som kan ha 
uppstått på grund av missförstånd (Jonasson, 2012.).  
 
Datainsamlingen var systematisk och strukturerad med hjälp av enkäten (Bilaga 1). Enkäten 
var helt strukturerad, det vill säga att svarsalternativen var begränsade. Den var helt 
standardiserad då frågorna var utformade i förväg. Enkäten granskades även av en 
anestesiolog på det deltagande sjukhuset som är väl insatt på ämnet nervblockader och 
postoperativ smärtlindring innan datainsamlingen påbörjades. Enkätens utformning följer 
patientens förlopp pre, per- och postoperativt. Enkäten fylldes i av ansvarig 
anestesisjuksköterska under hela vårdförloppet. Anestesisjuksköterskan frågade patienten 
muntligt om dennes smärta enligt NRS varje halvtimme de första två timmarna efter 
operationen. Anestesisjuksköterskan registrerade sedan detta på enkäten tillsammans med den 
totala förbrukningen av Fentanyl postoperativt. På enkäten registrerades patientens vikt i kilo 
(kg), för att underlätta för anestesisjuksköterskan vid administrering av Fentanyl, 
anestesisjuksköterskan gav patienten 0,5μg/ kg om NRS-uppskattningen var 4 och/eller högre. 
När patienten skrevs ut lades den ifyllda enkäten i författarnas postfack på kliniken. Slutligen 
granskade författarna enkäterna för att stämma av mot inklusions- och exklusionskriterierna 
och kontrollera eventuella externa bortfall. Enkäterna kontrollerades också för att säkerställa 
att enkäterna var riktigt ifyllda och för att registrera eventuella interna bortfall. 

Analys 
Bearbetningen av det insamlade materialet presenterades genom deskriptiv och analytisk 
statistik som tagits fram med hjälp av statistikprogrammet SPSS. För att en signifikant 
skillnad skulle accepteras krävdes ett p-värde < 0,05. Smärtskattningen enligt NRS ansågs 
som ordinaldata, där värdena kunde rangordnas och klassificeras och registreringen av 
Fentanyl ansågs som kvotdata (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2011). Jämförelsen mellan 
gruppernas smärtskattning och förbrukning av Fentanyl analyserades med analytisk statistik. 
Skillnaden i NRS-medelvärde för gruppen som fick saphenusnervblockaden och gruppen som 
inte fick saphenusnervblockaden beräknades med Mann-Whitney U-test på grund av att data 
ansågs vara ordinaldata. Skillnaden i medelvärde för förbrukning av Fentanyl mellan de två 
stycken grupperna analyserades också med Mann-Whitney U-test, då denna data föll inom 
kvotintervallet men inte var normalfördelat. Normalfördelningen av data testades genom att 
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kontrollera att standardavvikelsen var mindre än hälften av medelvärdet (Polit & Beck, 2008). 
 
Etiska överväganden  
Etiska överväganden utfördes innan kontakt togs med verksamhetschefer och deltagande 
anestesisjuksköterskor. Viktiga punkter som informationskrav, samtyckeskrav, 
konfidentialitetskrav och nyttjandekrav diskuterades mellan författare och handledare. Vid en 
enkätundersökning finns det risk för att personuppgifter behandlas inkorrekt, med 
personuppgifter menas alla slags data som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk 
person. Enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) ska människor skyddas mot att deras 
integritet kränks vid behandling av sådan information. Med hänsyn av detta registrerades inga 
personuppgifter i studien. Patienten fick vid ankomst till operation muntlig information om 
studien och frågan om medgivande till att författarna delgavs den informationen som enkäten 
innehöll. Enligt Helsingforsdeklarationen ska medverkan i studien vara frivillig och 
deltagarna ska kunna avsluta sin medverkan när som helst, vilket patienterna som 
registrerades informerades om muntligt, dock kunde inte patienten avbryta sitt deltagande i 
efterhand då enkäten inte kunde spåras tillbaka till enskilda patienter (World Medical 
Association, 1964). Etikkommittén i Sydost har utformat en etisk egengranskning, efter denna 
har studien granskats och någon vidare prövning i den regionala etikprövningsnämnden 
behövdes inte enligt granskningen (Bilaga 4).  
 
RESULTAT 
I denna studie registrerades 43 stycken enkäter. Tre stycken av enkäterna räknades dock som 
bortfall. I två fall hade tolk använts under det preoperativa samtalet. I det tredje fallet 
användes en annan anestesimetod än TCI, på grund av allergi. 40 stycken enkäter godkändes 
varav 20 stycken var kvinnor och 20 stycken var män. Saphenusnervblockaden lades på 20 
stycken patienter, (8 män, 12 kvinnor) och det var 20 stycken patienter som ej erhöll 
saphenusnervblockaden, (12 män, 8 kvinnor). Gruppen som fick en saphenusnervblockad (n 
20) hade ett medelvärde av NRS på 2,5, medan gruppen som inte fick saphenusnervblockaden 
(n 20) hade ett medelvärde av NRS på 3,9. Signifikans var p< 0,003. 
 
Analys av den postoperativa förbrukningen av Fentanyl visade att gruppen som fick en 
saphenusnervblockad (n 20) hade ett medelvärde på 46,8μg och den grupp som inte fick en 
saphenusnervblockad (n 20) hade ett medelvärde av den postoperativa förbrukningen av 
Fentanyl på 101,3μg. Signifikans var p< 0,003. 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Denna studies syfte var att jämföra smärta enligt NRS de två första timmarna postoperativt 
efter en främre korsbandsrekonstruktion med hamstringmetod; saphenusnervblockad versus 
en grupp där saphenusnervblockaden inte lades. Syftet var dessutom att jämföra 
förbrukningen av Fentanyl de två första postoperativa timmarna i vardera grupp. Med hjälp av 
NRS blir smärtan synlig och patienten får hjälp med att beskriva sin smärta på ett tydligt sätt. 
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Detta ger patienten och anestesisjuksköterskan ett gemensamt språk (Bijur, et al, 2003 & 
Rawal, 1999). 
 
Studiens realibilitet, att smärtskattningsinstrumentet inte påverkas av slumpen, stärks genom 
att studien genomförts med hjälp av enkäter, vilket leder till att bias från författarna undvikts. 
Dock kan patientens smärtskattning fortfarande påverkas av anestesisjuksköterskan som 
inhämtade patientens smärtskattning. Detta anser författarna dock är svårt att frångå, patienten 
själv kan inte registrera sina smärtskattningar under de två första postoperativa timmarna. För 
att minimera bias och yttre påverkan informerades patienten både muntligt och skriftligt 
(Bilaga 2) om smärtskattningen och meningen med den innan operationen. Vid detta tillfälle 
gavs även patienten tid för att ställa eventuella frågor om studien. Anestesisjuksköterskorna 
var även väl insatta i smärtskattningsinstrumentet, då detta är ett hjälpmedel som används 
dagligen efter alla operationer. Vid en låg reliabilitet är risken stor att även validiteten blir låg, 
men det är viktigt att veta att en hög reliabilitet inte självklart ger en hög validitet. Validitet 
menas i detta fall smärtskattningsinstrumentets förmåga att mäta det som önskas (Djurfeldt, et 
al, 2011 & Polit & Beck, 2008). Den yttre validiteten i studien stärks genom att en 
utomstående, som är välinsatt i ämnet, granskade studiens enkätformulär. I denna studie 
utfördes detta av en anestesiolog på operationsavdelningen. Denna person hade stor erfarenhet 
av olika anestesimetoder och olika nervblockader. 
 
En studies styrka är ett mått på sannolikheten att studien visar en eventuell skillnad mellan 
grupperna, när skillnad verkligen finns mellan grupper. Med andra ord är studiens styrka och 
stickprovsstorlek beroende av varandra.  En skattning av en studies styrka kan genomföras 
genom en powerberäkning. Genom en powerberäkning kan det utredas över hur stor en 
studies stickprovsstorlek bör vara för att utesluta eventuella typ 2-fel. Detta kan leda till god 
tillförlitlighet och eventuell överförbarhet (Djurfeldt, et al, 2011 & Polit & Beck, 2008). En 
powerberäkning utfördes i efterhand i denna studie. Vanligtvis önskas minst en 80 % chans 
att påvisa en verklig behandlingseffekt, detta behövs för att resultatet eventuellt ska kunna 
generaliseras. Denna studie nådde upp till 93 % med 20 stycken besvarade enkäter i vardera 
grupp. Studien visade även signifikanta statistiska skillnader mellan grupperna. Att de 
jämförda urvalsgrupperna var lika stora, 20 stycken i vardera, ansågs som en styrka.  
Inför studiens genomförande diskuterades alternativa metoder som skulle kunna ha använts 
för att klarlägga, undersöka och förklara syftet. Ett alternativ kunde ha varit att intervjua 
patienterna som genomgått en främre korsbandsrekonstruktion för att utreda vidare hur det 
postoperativa förloppet sett ut, denna metod ansåg dock författarna inte kunde belysa och 
förklara syftet på det sätt som önskats av författarna. En kvalitativ ansats hade eventuellt 
kunnat resultera i en mer djupgående analys kring patientens upplevelse av smärta och dess 
komplexitet. Dock har författarna valt att genomföra en kvantitativ studie för att utvärdera 
saphenusnervblockadens effekt hos denna patientgrupp och detta för att kunna bidra till bättre 
smärtlindring till patienter som genomgår en främre korbandsrekonstruktion med 
hamstringmetod. 
 
Alla patienter som deltog i studien gav sitt muntliga samtycke till sin medverkan. De fick 
muntlig information om vad studien önskade att studera och om vad som registrerades på 
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enkäten. Studien registrerar ett förlopp som inte påverkar patientens postoperativa förlopp 
eller vård. När en patient kommer till en operationsavdelning finns många tankar och känslor 
hos denna. Patienten får mycket information på en gång. En allt för ingående information om 
studien tror författarna hade kunnat påverka patientens behandling. Patienten hade eventuellt 
önskat saphenusnervblockaden fast anestesiologen inte tänkt använda sig av denna metod och 
inte ens tagit upp det med patienten, eller så hade patienten ingen önskan om att erhålla en 
saphenusnervblockad, trots att anestesiologen hade goda erfarenheter och god kunskap vid 
anläggande av den. I båda fall hade studien i sådant fall påverkat behandlingen av patientens 
postoperativa smärta vilket inte var syftet.  
 
Främre korsbandsrekonstruktioner utförs av olika opererande ortopeder, där alla ortopeder har 
sin egen teknik och tradition för att utföra en främre korsbandsrekonstruktion med 
hamstringmetod. Vissa ortopeder anlägger inte blodtomt fält, medan andra gör och på grund 
av att alla patienter har ett individuellt peroperativt förlopp är blodtomhetstiden olika för alla. 
Samma operatör har genomfört alla operationer in denna studie, detta styrker jämförbarheten 
mellan grupperna. Dock minskar möjligheterna till generalisering över flera sjukhus.  

Resultatdiskussion 
Denna studies nollhypotes förkastades och mothypotesen accepterades, detta då resultatet 
visade statistiska signifikanta skillnader. Det framkom i resultatet att de patienter som erhöll 
en saphenusnervblockad skattade sin postoperativa smärta lägre enligt NRS efter en främre 
korsbandsrekonstruktion med hamstringmetod. Det framkom även att förbrukningen av 
Fentanyl hos de patienter som fått en saphenusnervblockad var lägre än hos de patienter som 
inte erhållit en. Studiens powerberäkning visade att denna studie har tillräckligt med 
deltagande patienter för att kunna generalisera resultatet. Författarna anser därför att denna 
studie är överförbar, vilket innebär att saphenusnervblockaden borde vara en del utav den 
multimodala smärtlindringen efter en främre korsbandsrekonstruktion med hamstringmetod 
på det deltagande sjukhuset. För att kunna överföra denna studie på andra sjukhus behövs fler 
studier på andra sjukhus med fler ortopeder som utför detta ingrepp. Om fler ortopeder hade 
utfört detta ingrepp på det deltagande sjukhuset hade resultatet i denna studie eventuellt sett 
annorlunda ut. Då alla ortopeder arbetar olika och har olika tekniker för att utföra vissa 
moment. Därför behövs det mer evidens innan en saphenusnervblockad bör vara en del av den 
multimodala smärtlindringen på alla sjukhus som genomför främre korsbandsrekonstruktioner 
med hamstringmetod. Dock bör denna studie ses som en början till att försöka att arbeta mer 
med saphenusnervblockader. 
 
Smärta efter ett kirurgiskt ingrepp upplevs ofta vara en ohälsosam process hos patienten och 
denna typ av smärta är en av de vanligaste orsakerna till dåligt återhämtande postoperativt 
(Arti & Mehdinasab, 2011 & Cordts et al, 2011). Effektiv postoperativ smärtlindring är en 
grundläggande komponent till god vård och det anses oetiskt att låta en patient lida av smärta 
utan att göra en ansträngning för att lindra den (Gunningberg & Idvall, 2007). Enligt 
Nimmaanrat, et al, (2012) har patienter redan före operationen en uppfattning och 
föreställning om hur den postoperativa smärta ska kännas och hur denna smärta bör lindras. 
Effektiv smärtlindring är relaterad till patientens välbefinnande och trivsel (Abdalrahim, 
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2010). Patienter som upplevt sig ha mer smärta postoperativt än vad de hade förväntat sig 
preoperativt skattar sin smärta högre än de patienter som var förberedda på att operationen 
skulle medföra smärta (Gunningberg & Idvall, 2007).  Enligt Keogh & Herdenfeldt, (2002) 
kan även smärtskattningen bli högre om patienten är rädd för att det ska göra ont. För att 
möjliggöra en god vårdrelation och bekräfta patientens existens bör patienten få bli delaktig i 
sin vård (Lindwall & von Post, 2008).  Anestesisjuksköterskans vårdande ska utgå ifrån 
patientens livsvärld och därför bör anestesisjuksköterskan bekräfta patientens existens genom 
att patienten själv får vara med och inverka på sitt vårdande (Dahlberg & Segesten, 2010).  
Enligt Rejeh, Ahmadi, Mohamadi, Anoosheh & Kazemnejad, (2009) kan 
anestesisjuksköterskan göra patienten delaktig i sitt vårdande genom smärtskattning och 
genom att diskutera tillsammans med patienten för att komma överens om vilken 
smärtlindring som passar just denne. Regelbundna smärtskattningar kan leda till minskat 
vårdlidande (Powell & Davies, 2012). Resultat från föreliggande studie pekar även på att 
regelbunden smärtskattningen där patienten är delaktig kan bidra till att vårdlidande på grund 
av underbehandlad smärta kan minskas. Detta är ett område som i framtiden kan undersökas, 
förslagsvis med kvalitativa metoder. 
 
En saphenusnervblockad bidrar till minskad postoperativ smärta efter en främre 
korsbandsrekonstruktion med hamstringmetod enligt denna studie, vilket i sin tur kan bidra 
till minskat vårdlidande för patienten. Prado Guirroa, Tambarad & Munhozf, (2013) fann att 
behovet av opioider minskade efter att en patient erhållit en nervblockad och detta bidrog till 
att patienterna hade en mindre känsla av illamående och kräkningar. Enligt Dahlberg & 
Segesten, (2010) bör anestesisjuksköterskan stödja hälsofrämjande resurser hos patienten och 
det är viktigt att patienten inte upplever sig ha en underordnad roll gentemot sin egen kropp. I 
den postoperativa fasen är anestesisjuksköterskans närvaro och dennes målinriktade vård 
viktiga aspekter för att stödja patienten (Söderhamn & Idvall, 2003). I enlighet med Prado 
Guirroa, et al, (2013) visade även denna studie på att förbrukningen av Fentanyl minskade om 
patienten erhöll en saphenusnervblockad.  
 
Forskning visar att en nervblockad kan bidra till en större nöjdhet och en högre känsla av 
trygghet hos patienter som genomgått en främre korsbandsrekonstruktion (Jansen, Miller, 
Arretche & Pellegrini, 2009). En känsla av upplevd trygghet hos patienten leder till en bra 
vårdrelation, dock kan upplevelsen av trygghet även vara kontextuellt bunden, vilket betyder 
att tryggheten kan vara kopplad till yttre förhållanden som god miljö, kunskap och kontroll 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Anestesisjuksköterskan innehar en viktig roll i att lindra 
patientens lidande vid postoperativ smärta och genom att visa sin närvaro och se patienten i 
dess sammanhang kan trygghetskänslan hos patienten öka. Trygghet är en essentiell känsla 
för att uppleva välbefinnande (Lindwall & von Post, 2008). Enligt King & Walsh, (2007) är 
det dock ofrånkomligt för patienten att inte uppleva postoperativ smärta efter en operation. 
Anestesisjuksköterskan arbetar med att leda patienten genom lidandet för att patenten ska få 
en känsla av trygghet och välbefinnande (Lindwall & von Post, 2008). Resultat från 
föreliggande studie tyder på att anestesisjuksköterskan har en viktig roll i lindrandet av 
lidande som uppstår på grund av postoperativ smärta. 
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Fler smärtlindringsmetoder efter en främre korsbandsrekonstruktion bör optimeras (Wang, et 
al, 2012 & Frost, et al, 2000). Postoperativ smärtlindring är ett problemområde som behöver 
förbättras och anpassas efter den enskilde patienten (Lindwall & von Post, 2008). Patientens 
lidande berör hela dennes livsvärld och lidandet anses vara sammanflätat med patientens 
välbefinnande (Jacobsen, 2000).  Postoperativ smärta efter en främre korsbandsrekonstruktion 
är ett känt fenomen (Kjaer Kristensen, et al, 2012 & Wang et al, 2012). Alla patienter är olika 
och det är viktigt att fortsätta driva forskningen kring postoperativ smärtlindring framåt. 
Patienten utgör medelpunkten för vårdandet och enligt det vårdvetenskapliga 
patientperspektivet bör patienten förstås som expert på sig själv (Dahlberg & Segesten, 2010). 
En positiv aspekt ifrån Webster & Feller, (2014) är att patienter som har genomgått en främre 
korsbandsrekonstruktion upplever en känsla av hälsa och en god livskvalitet postoperativt. 
Vidare forskning skulle kunna vara att genomföra en kvalitativ studie inom samma ämne för 
att belysa hur postoperativ smärta efter en främre korsbandsrekonstruktion påverkar 
patientens livsvärld och välbefinnande. En annan framtida studie skulle kunna vara att 
jämföra smärtan hos patienter som genomgår en främre korsbandsrekonstruktion med 
hamstringmetod utan att blodtomt fält är anlagt versus patienter som genomgår en främre 
korsbandsrekonstruktion med hamstringmetod med anlagt blodtomt fält, då blodtomt fält är 
ytterligare en faktor som kan bidra till smärta efter detta ortopediska ingrepp (Worland, et al, 
1997 & Horlocker, et al, 2006). Komplikationer vid en främre korbandsrekonstruktion med 
hamstringmetod kan undvikas med hjälp av en försiktig teknik när ortopeden flyttar senan 
(Wittstein, et al, 2006). En fortsatt studie på denna studie borde vara att ha ett större 
deltagande sjukhus där det går att inkludera fler opererande ortopeder, då det går att studera 
främre korsbandsrekonstruktioner med hamstringmetod med både blodtomt fält och utan 
blodtomt fält, samt olika operationstekniker. 
 
SLUTSATS 
En saphenusnervblockad bör vara en del av den multimodala smärtlindringen efter en främre 
korsbandsrekonstruktion på det deltagande sjukhuset. Denna smärtlindringsmetod leder till 
mindre förbrukning av Fentanyl och därmed färre biverkningar ifrån opioider. Mindre 
förbrukning av Fentanyl tyder även på mindre smärta hos patienterna. Färre biverkningar och 
mindre smärta kan i sin tur minska vårdlidandet hos denna patientgrupp. Vidare forskning 
behövs för att denna studie ska kunna överföras på andra sjukhus 
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BILAGA 1: Enkät 
 

Enkät efter främre korsbandsrekonstruktion med 

hamstringmetod 

 

Premedicinering:   Medgivande till studien 

    Ja  

    Nej  

 

Kön  Blockad  TCI             Kroppsvikt, kg 

Man  Ja  Ja          _____  

Kvinna  Nej  Nej  

 

Hamstringsmetod Meniskreparation Lokalbedövning Isförband 

Ja  Ja  Ja  Ja           

Nej  Nej  Nej  Nej         

 

Fentanyl 1 microgram/kg givet innan väckning  Effekt av blockad 

Ja     God  

Nej     Ingen  

 

NRS på post op 

Ankomst_______________ 

30 min_________________ 

1 h____________________ 

1h 30 min______________ 

2 h___________________ 

Totalmängd Fentanyl givet på uppvaket de första två timmarna, i microgram_________ 

OBS! Fentanyl ska användas som smärtlindring de första TVÅ timmarna på uppvaket med dosen 0.5 

microgram/kg, när NRS uppskattas till 4 eller högre. För att utvärdera effekt av saphenusnervblockad: 

testa med sprittuss på mediala fotknölen. Minskad känsel av kyla = god effekt.  



   
 

BILAGA 2: Informationsbrev 

 

SMÄRTA EFTER FRÄMRE KORSBANDSREKONSTRUKTION 

MED 

HAMSTRINGMETOD 

 

Till berörd personal på operationsavdelningen på Växjö Centrallasarett. 

 

Vi heter Johanna Conradsson och Jenny Petersson och vi är anestesisjuksköterskor. För 

tillfället skriver vi vår D-uppsats vid Linnéuniversitetet i Växjö. Detta gör vi för att erhålla en 

magisterexamen.  

 

Syftet med vår D-uppsats är att jämföra smärta enligt Numerisk Rankningsskala, NRS, de två 

första timmarna postoperativt efter en främre korsbandsrekonstruktion med hamstringmetod; 

saphenusnervblockad versus en grupp där saphenusnervblockaden inte läggs. Syftet är 

dessutom att jämföra förbrukningen av smärtstillande de två första postoperativa timmarna i 

vardera grupp. 

 

Postoperativ smärtlindring hos denna patientgrupp består av en multimodal behandling. I 

Växjö har vissa av anestesiologerna börjat lägga en nervblockad som heter 

saphenusnervblockad på patienter som genomgår en främre korsbandsrekonstruktion. 

Anestesiologerna är dock osäkra på vilket resultat saphenusnervblockaden ger. Därför önskar 

vi jämföra patientgruppens smärta och jämföra förbrukningen av smärtstillande de första två 

timmarna postoperativt. 

 

Vi hoppas att resultatet av denna studie kan bidra till adekvat smärtlindring för andra patienter 

som genomgår denna operation i framtiden. Vi har valt att fördjupa oss inom detta ämne 

relaterat till att vi i vår profession möter denna patientgrupp och vår upplevelse är att dessa 

patienter har problem med postoperativ smärta. Detta område valdes även för att 

anestesikliniken i Växjö önskat utveckla ämnet men också för att vi själva har genomgått 

denna rekonstruktion. 

 

Undersökningen kommer att klassas som en observationsstudie, där vi som forskare står 

utanför och registrerar vad som sker. En enkät följer patienten från preoparean ända till 

dagkirurgen, där NRS registreras varje halvtimme de första två postoperativa timmarna. På 

enkäten registreras även annan data som till exempel kön och vikt. Identifikation på 

patienterna registreras aldrig, vi som forskare träffar heller aldrig patienten. 

 

Patientansvarig sjuksköterska som talat med patienten innan operationen ska kunna förklara 

och informera patienterna muntligen om de har några frågor eller funderingar kring enkäten 

och studien. Patienternas svar kommer enbart att användas för studiens syfte och kommer att  



   
 

 

behandlas konfidentiellt. Redovisningen av denna studie kommer att göras på gruppnivå, 

vilket innebär att patienterna ej kan identifieras i studiens resultat. Deltagandet i denna studie 

är helt frivilligt. 

 

 

Om Ni har några funderingar eller frågor är Ni välkomna att höra av Er till oss. 

 

Johanna Conradsson                                                                                            Jenny Petersson  

Mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Telefonnummer 

 

Handledare:  

Jenny Lovebo, Lektor, Linnéuniversitetet; Växjö. 

 

 

Studien godkänns av: 

 

 

Linda Lindgren, verksamhetschef, Anestesikliniken; Växjö. 

 

______________________________ 

 

 

Mikael, avdelningschef, Operation; Växjö. 

 

________________________________ 

 



BILAGA 3: Smärtskattningsinstrument 

 



BILAGA 4: Etiksgranskning 

 

 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt  

eller motsvarande inför rådgivande etisk bedömning/granskning 

  

 

 

Projekttitel: Saphenusblockad ett bra alternativ som smärtlindring efter en korsbandsoperation? 
 

  

 

Projektledare: Johanna Conradsson & Jenny Petersson 

  

 Handledare: Jenny Lovebo  

     Ja Tveksamt Nej  

 

 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  

(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar 

ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 

övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att behandla 

personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

 

 

 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna 

(även sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i 

forskningen)? 
  X 

 

 

 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 

uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 

2003:460) 

  X 

 

 

 

4 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 

avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)? 
  X 

 

 

        

      5 

 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa 

eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende 

av försöksledaren)? 

  X 

 

 

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det genomförs på 

forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional etikprövningsnämnd (EPN). 

För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 
 

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när punkten är 

uppfylld: 

    Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår  

dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 

antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan  

påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej 

heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha målsmans godkännande  

(t ex enkäter i skolklasser). 

X   

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 

informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 

deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 

utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 

behandling eller, om studenter, betyg etc. 

X   

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 

person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 

(PUL- ansvarig).   

  X 

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 

forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 

eller motsvarande). 

X   

http://www.epn.se/
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Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför projektet och i 

förekommande fall även av handledare. 

 

 

Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 

 

Ort och datum: 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

Projektledare eller motsvarande: 

 

………………………………………………………………………………………. 

namn 

 

………………………………………………………………………………………. 

titel 

 

………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

 

Underskrift projektledare eller motsvarande: 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

Handledare: 

 

………………………………………………………………………………………. 

namn 

 

………………………………………………………………………………………. 

titel 

 

………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

 

 

Underskrift av handledare: 

 

 

………………………………………………………………………………………. 
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