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Sammanfattning: 
Sambandet mellan patienters förväntningar inför axeloperation och i vilken utsträckning 

dessa påverkar den upplevda nöjdheten är inte entydigt. Positiva förväntningar är 

viktiga samtidigt som orealistiskt höga förväntningar kan ge lägre patientnöjdhet. 

Uppföljning utifrån individens upplevelse är viktig för att följa resultat och öka 

patientnöjdheten i en personcentrerad vård. Syftet med denna studie var att redogöra för 

en grupp axelopererade patienters mål inför operation, måluppfyllelse efter ett år och 

undersöka eventuella samband mellan olika förväntningar och grad av måluppfyllelse. 

Syftet var också att beskriva upplevd livskvalitet före och ett år efter operation, 

korrelera skattad livskvalitet och måluppfyllelse efter ett år samt undersöka eventuella 

skillnader i skattade värden beroende på bakgrundsfaktorer. Metoden var en  

korrelerande prospektiv registerbaserad studie. Huvudresultatet visade hög grad av 

patientnöjdhet både för skattad livskvalitet och uppfyllelse av personligt mål, sambandet 

mellan dessa värden var starkt. Smärtfrihet var den vanligaste förhoppningen. 

Signifikant samband mellan olika förväntningar och uppnått mål sågs i grupperna 

¨återgå till arbete¨ och ¨smärtfri nattetid¨. Kvinnor skattade signifikant lägre värden än 

män före operation men ingen signifikant skillnad kan ses vid ettårsuppföljningen. 

Slutsatsen var att undersökningsgruppen inför operation hade höga förväntningar och 

att dessa i stor utsträckning uppnåtts. Likaså sågs tydlig ökning i skattad livskvalitet. 

Minskad smärta/smärtfrihet var tydligt den viktigaste förväntan inför operation. Denna 

utvärdering av patientens upplevelse av måluppfyllelse och livskvalitet kan ge 

återkoppling i arbetet för att stärka och utveckla en personcentrerad vård.  
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Abstract 

The correlation between the expectations before shoulder surgery and to which extent 

they affect patient satisfaction is not unambiguous. Positive expectations are important 

whilst unrealistic expectations could lead to reduced patient satisfaction. Follow up 

based on the experiences of the individual is important to follow results and increase 

patient satisfaction in a person centred care. The aim of this study was to narrate the 

preoperative goals and the fulfilment of these goals after one year for a group of patients 

who had undergone shoulder surgery and to investigate the eventual relationship 

between different expectations and degree of goal fulfilment. The aim was also to 

describe the perceived life quality before and one year after surgery, to correlate 

perceived life quality and goal fulfilment after one year and to examine eventual 

differences in assessed values due to demographic factors. The method was a 

correlative prospective register based study. The main result showed high degree of 

patient satisfaction for both assessed life quality and fulfilment of personal expectations, 

the correlation between these values where strong. Relief of pain was the most common 

expectation. Significant correlation between expectations and goal assessment where 

seen in the groups ¨return to work¨ and ¨relief of nocturnal pain¨. Women assessed 

significant lower values than men before operation but no significant differences where 

seen at the follow-up after one year. The conclusion was that the study population had 

high preoperative expectations and that these where fulfilled to a great extent. An 

explicit increase in perceived life quality was also seen. Relief or reduction of pain was 

clearly the most important expectation before surgery. This evaluation of patients’ sense 

of goal fulfilment and perceived life quality might give feed back in the work to 

strengthen and generate a person centred approach.  
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1. Introduktion 

Smärta och rörelseinskränkning i den komplexa axelleden leder till stor påverkan i det 

dagliga livet, risk för sjukskrivning och allmänt försämrat hälsotillstånd. 

Undersökningar visar att uppemot en tredjedel av befolkningen besväras av axelsmärta.  

(Greving et al. 2012; Sambandam et al. 2015; Östör et al. 2005). Under 2014 utfördes ca 

22 000 primära elektiva operationer inom diagnosgrupperna subacromiella smärt-

tillstånd, axelinstabilitet och artros/artrit på personer över 19 år i Sverige. Den största 

gruppen utförda operationer, ca 84% var inom diagnosgruppen subacromiella smärt-

tillstånd (Socialstyrelsen 2015) . Att utvärdera resultaten av denna kirurgi är viktigt för 

att försäkra sig om att den utförs på rätt indikation till rätt individ för att hjälpa på bästa 

sätt. Kunskap om faktorer som påverkar resultatet av kirurgin och patientnöjdheten är 

av betydelse för denna utvärdering (Graham et al. 2015; Tashjian et al. 2007). 

 

1.1. Subacromiella smärttillstånd 

Rotatorkuffen är en senmanschett utgående framför allt från supraspinatus-, 

infraspinatus- och subskapularismuskulaturen. Denna senmanschett fäster på 

ledhuvudet (se figur 1). Det är skador på (helt eller delvis avslitna senor) rotatorkuffen,  

Figur 1. Axelns anatomi 
  
Orsaken till besvären är multifaktoriell, det handlar ofta om en kombination av 

traumatiska, mekaniska, cirkulatoriska och degenerativa förändringar (NMI för 

axelkirurgi 2006). 

 

Indikationer för kirurgi vid subacromiella smärttillstånd är vilovärk, nattlig smärta och 

rörelsesmärta med funktionsinskränkningar. Vid impingement är  icke-operativ 

behandling med intensiv sjukgymnast, hållningskorrektion, ergonomisk rådgivning och 

kortisoninjektion första behandlingsval. Om detta inte gett resultat övervägs kirurgi,  

artroskopisk subacromiell dekompression (ASD). Denna operation kombineras med 

inklämning (subacromiellt impingement) av 

denna senmanschett under akromion samt 

inflammation i den subacromiella bursan som är 

de vanligaste orsakerna till skuldersmärtor.  

Artros kan förekomma i leden mellan nyckelben 

och skulderled vilket även det kan leda till 

skulder smärtor.  
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lateral klavikelresektion i de fall då artros på nyckelbensleden ger symptom, 

sensuturering vid rotatorcuffruptur samt åtgärder på bicepssenan i de fall då den ger 

symptom (NMI för axelkirurgi 2006). Huruvida senskador ska sutureras eller ej är 

komplext och i hög grad beroende på faktorer såsom akut trauma, senornas kvalitet, 

individens ålder samt grad av funktionsnedsättning (Sambandam et al. 2015). Operation 

med sensuturering medför mer rörelserestriktioner, längre rehabiliteringstid och därmed 

större påverkan i det dagliga livet jämfört med de andra operationerna (Fermont et al. 

2015).    

                                                                                                            

I en svensk studie från 2006 visade man gott resultat efter ASD-operationer (Bengtsson 

et al. 2006). Vid en uppföljande studie fann man att den höga nöjdheten med 

operationsresultatet kvarstod 6 år efter operation (Lunsjö et al. 2011), ett resultat som 

överensstämmer med  liknande uppföljande studier  (Attiq-Ur-Rehman et al. 2009; 

Jaeger et al. 2016). Studier som presenterar resultat från operationer där rotatorkuff 

skador reparerats visade också de hög grad av patientnöjdhet (Fermont et al. 2015; 

Tashjian et al. 2007).  

 

1.2. Olika faktorers påverkan på resultat av axelkirurgi                                          

Huruvida olika bakgrundsfaktorer påverkar resultatet av axelkirurgi eller ej är inte helt 

tydligt. I en studie av patienter som genomgått ASD-operation fann man inga 

signifikanta skillnader i grad av nöjdhet mellan könen eller sociala faktorer som t.ex. 

arbetslöshet (Bengtsson et al. 2006). Andra studier rapporterade signifikanta skillnader i 

patientnöjdhet efter rotatorkuff kirurgi beroende på bakgrundsfaktorer såsom kön, ålder, 

civilstånd och arbetssituation (Fermont et al. 2014; Razmjou et al. 2011; Tashjian et al. 

2007). En studie av O’Holleran et al. visade dock inga skillnader i nöjdhet beroende på 

personliga bakgrundsfaktorer däremot skillnader beroende på subjektiva upplevelsen av 

symptom och grad av funktionell påverkan (O’Holleran et al. 2005). 

 

1.3. Patientnöjdhet                                                                                                             

Termen ¨patient satisfaction¨, här översatt till patientnöjdhet, används ofta i dagens 

sjukvård både som ett mått på utvärdering av resultat och som ett sätt att mäta kvalitén 

på vårdprocessen. Ordet nöjdhet i vårdsammanhang kan sägas innebära en 

överensstämmelse mellan given vård och patientens behov, önskningar och 

förväntningar (Batbaatar et al. 2015). Formandet av nöjdhet är komplext och beror på 
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faktorer såsom den specifika situation som föranleder vård, typen av behandling, var 

vården ges och till stor del också patienten förväntningar före behandlingen (Graham et 

al. 2015).  

 

1.3.1. Mätning av patientnöjdhet 

I ortopediska kliniska studier rapporteras allt oftare behandlingsresultat både i form av 

funktionsstatus och i grad av patientnöjdhet. Då patientnöjdheten undersöks särskiljs 

inte alltid patientens nöjdhet med behandlingsresultatet och patientens nöjdhet med 

vårdprocessen, det sammanhang som vården ges inom och det bemötande och 

omhändertagande som där ges. Då patientnöjdhet är ett komplext begrepp vars 

betydelse kan skilja mellan patienterna och forskarna krävs tydlig definition av vilken 

aspekt av begreppet nöjdhet som avses att mätas liksom meningsfulla mätinstrument 

med hög reliabilitet och validitet (Batbaatar et al. 2015; Graham et al. 2015).    

Mätning av nöjdhet med vårdprocessen är av intresse vid utvärdering av  kvalitén hos 

vårdgivare, vårdmiljön och organisationen av vården. Nöjdhet med vårdprocessen kan 

bero på och påverkas av faktorer såsom tidigare erfarenheter, livsstil och sociala 

värderingar, faktorer som i sig inte är direkt relaterade till det besvär som ska behandlas 

(Graham et al 2015; Shirley et al 2013).  

Flera mätinstrument har tagits fram med syfte att specifikt mäta nöjdhet med 

behandlingsresultat. Exempel på ett sådant är ett frågeformulär framtaget för att mäta 

höft-och knäplastikpatienters nöjdhet med operationsresultat. Det ger en möjlighet att 

utforska och förstå förhållandet mellan patientens preoperativa smärta, 

funktionsnedsättning, förväntningar på operation  och patienternas nöjdhet med 

operationsresultatet. Syftet är att identifiera och påverka de riskfaktorer som kan 

modifieras för att öka möjligheten till högre patientnöjdhet med operationsresultatet 

(Mahomed et al. 2011). Metoder som har använts för att mäta patientnöjdhet efter 

axelkirurgi innefattar  jämförelse av resultat av diagnosspecifika frågeformulär (Oh et 

al. 2012; Styron et al. 2015; Warth et al. 2013; Yoon et al. 2012) liksom att frågan om 

grad av nöjdhet med operationen ställdes konkret och besvarades antingen dikotomt 

eller på en Likert-skala (Razmjou et al. 2011; Tashjian et al. 2007). 
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1.3.2. Påverkansfaktorer patientnöjdhet 

Flera ortopediska studier har som avsikt att visa vilka resultat eller vårdval som tycks ha 

störst inverkan på nöjdhet med behandlingsresultat. Det framkommer att en av de 

faktorer som har stor betydelse för formandet av den upplevda nöjdheten är mötta 

preoperativa förväntningar (Cross et al. 2009; Graham et al. 2015; Toonstra 2014). 

Uppfyllda preoperativa förväntningar har setts relatera signifikant med ökad 

patientnöjdhet efter olika typer av axelkirurgi (Henn et al. 2007; Oh et al. 2012). Då 

man avser att mäta patienters nöjdhet med operationsresultat bör man därmed även 

efterfråga och utvärdera patientens preoperativa förväntningar Detta är något som sällan 

har gjorts vid kliniska forskningsstudier inom ortopedisk kirurgi (Graham et al. 2015).  

 

1.4. Preoperativa förväntningar inför axelkirurgi 

Patienternas förväntningar på axelkirurgi påverkar både valet att gå igenom kirurgi samt 

hur resultatet av utförd kirurgi uppfattas. Att förstå och ha kunskap om patientens 

förväntningar är viktigt då olika behandlingsmöjligheter ofta kan finnas, varav kirurgi är 

ett (Henn et el. 2007). Ortopedens val av rätt behandlingsmetod innefattar patientens 

perspektiv formade av deras erfarenheter, behov och förväntningar på resultat, något 

som behöver diskuteras innan val av behandling.  Genom att involvera patienten i 

diskussionen läggs grunden för goda postoperativa resultat och hög grad av 

patientnöjdhet (Mancuso et al. 2002). För att mäta patienters preoperativa förväntningar 

krävs förståelse för hur de formas. Flera studier har undersökt de förväntningar patienter 

har inför axeloperation (Mancuso et al. 2002; Warth et al. 2013; Yoon et al. 2012). 

Kunskap om dessa frågor är viktig för att på ett individanpassat sätt informera och 

rådgöra inför operation och på så sätt stärka patienterna till att fatta informerade beslut 

utifrån realistiska förväntningar (Graham et al. 2015; Tashjian et al. 2007; Warth et al. 

2013; Yoon et al. 2012).  

 

1.4.1. Formandet av förväntningar                                                                                           

Utifrån en systematisk genomgång av teorier om förväntningar har Bowling et al. tagit 

fram en modell, se figur 2,  som belyser den komplexitet som begreppet omfattas av. 

Den visar tydligt att patientens förväntan på vården påverkas av flertal faktorer som 

påverkar varandra och som samverkar och influerar det direkta resultatet. Modellen 

visar också att förväntningar är föränderliga och i ständig påverkan från omgivningen 

och tidigare erfarenheter och att faktorer såsom socialt stöd, självförtroende och 
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kunskapsnivå är viktiga aspekter för att förstå hur patientens förväntningar på kirurgin 

formas. Kännedom om hur förväntningar formas kan ge möjlighet att genom 

information och stärkning av patientens egna resurser främja formandet av realistiska 

förväntningar på erbjuden behandling (Bowling et al 2012). 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Figur 2.  Modell över formandet av förväntningar. Fritt efter modell i Bowling et al. 
2012 
 
1.4.2. Förväntningarnas inverkan på måluppfyllelse  

Systematisk genomgång av studier om hur återhämtningstiden och patientnöjdheten 

påverkas av de förväntningar patienter har inför sin operation visar på vissa 

kvalitetsbrister samt inte helt överensstämmande resultat. Några av orsakerna till detta 

var att mätinstrumenten varierade och inte alltid var validerade, att begreppen var 

otydligt definierade samt att en sammanhållande teoretisk referensram saknades 

(Bowling et al. 2012; Ebrahim et al. 2015; Graham et al. 2015; Staniszewska et al. 

1999; Waljee et al. 2014). I en studie om hur preoperativa förväntningar påverkade 

resultatet av rotatorkuffoperation påvisades att högt ställda förväntningar hade ett starkt 

samband med större nöjdhet med operationsresultatet. Den tydliga kopplingen kvarstod 

när resultatet korrelerades med andra faktorer såsom kön, ålder, arbete och grad av 

funktionsnedsättning som tidigare har beskrivits ha inverkan på nöjdhet med 
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operationsresultatet (Henn et al. 2007). Tydligt är att konceptet patientnöjdhet innefattar 

konceptet förväntningar  även om den exakta graden av betydelsen för måluppfyllelse 

inte alltid är helt tydligt. Det kan vara så att patientnöjdhet kan sägas vara uppfyllande 

av förväntningar snarare än en enkel idé om nöjdhet med resultatet (Graham et al. 

2015).  

 

1.4.3. Skillnader i kliniskt resultat och upplevd nöjdhet                                              

Studier som utvärderar behandlingsresultat både utifrån kliniska undersökningar som 

funktionsmätningar och utifrån patientens beskrivning av upplevd nöjdhet rapporterar 

ofta att resultaten skiljer sig åt. Detta föranleder då ett behov av att förklara dessa 

skillnader i bedömningen av resultat (Graham et al. 2015).  Det finns studier på 

ortopediska patienter som visade diskrepans mellan kirurgens och patientens nöjdhet 

med operationsresultat. En förklaring kan vara orealistiska preoperativa förväntningar 

hos patienten eller olika syn på vilken funktion och rörelseförmåga som kan anses ange 

lyckat resultat (Harris et al. 2013; Ghomrawi et al. 2013).  

 

1.5. Hälsorelaterad livskvalitet 

Livskvalitet är ett mångfasetterat begrepp som innefattar fysiska, psykologiska, sociala 

och arbetsrelaterade aspekter och kan sägas beskriva individens fysiska, mentala och 

sociala välbefinnande. Hälsorelaterad livskvalitet innefattar den påverkan som en 

sjukdom eller behandling av sjukdom har på individens livssituation och generella 

välbefinnande och har allt mer kommit att utgöra en del i uppföljning och utvärdering 

av omvårdnad och given behandling. Som en följd av detta har generella och 

diagnosspecifika mätinstrument för att utvärdera och följa upplevd livskvalitet 

utvecklats och förbättrats (Djukanovic et al. 2011; Draper & Thompson 2001). Genom 

att mäta livskvalitet får man insikt i patienternas uppfattning om vad som är mest 

betydelsefullt i relation till de aktuella hälsoproblemen, vilket ger möjlighet till 

individanpassad vård och delaktighet i behandlingsvalen (Higginson & Carr 2001). 

 

1.6. Personcentrerad vård (PCV) 

Person-centrerad vård kan beskrivas som vård och omvårdnad som överensstämmer 

med patientens värderingar, behov och önskemål och uppnås genom att involvera 

patienten i vårddiskussionen och besluten (Constand et al. 2014). PCV innebär att 

realistiska hälsomål sätts gemensamt och dess teori utgår från fyra strukturer:  
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1) Förutsättningar bestående bl.a. av sjuksköterskans/vårdpersonalens egenskaper 

såsom yrkesskicklighet, förmåga till medmänsklig interaktion och 

självkännedom. 

2) Vårdmiljön där rätt mix av kunskap och skicklighet, stödjande organisatoriska 

system som främjar delaktighet i beslut samt effektiva samarbeten mellan 

personalen skapar en vårdmiljö med utrymme för person-centrerad vård. 

3) Person-centrerad process som fokuserar på att genom flertalet olika handlingar 

ge person-centrerad omvårdnad/vård vilket inkluderar att arbeta med patientens 

värderingar och tilltro, visa engagemang,  förståelse och närvaro samt aktivt 

främja gemensamt beslutsfattande samtidigt som vårdbehoven tillgodoses. 

4) Resultat, här avses de förväntade resultatet av en person-centrerad vård 

innefattandes nöjdhet, delaktighet, känsla av tillfredsställelse och skapandet av 

en läkande miljö. En sådan miljö kan beskrivas som ett sammanhang där 

beslutsfattande är delat, medarbetarna samarbetar och där ledarskapet är flexibelt 

och stödjer innovativa lösningar (McCormack & McCance 2006). 

En styrka med PCV är den dialog som skapas mellan vårdare och patient.  För detta 

krävs engagemang och omvårdnadskunskap långt större än enbart teknisk kompetens 

för att stödja val och främja delaktighet i omvårdnadsvalen. Patienten hindras ofta av 

faktorer och attityder i omgivningen. Att få förståelse för grunden till individens val är 

därför centralt (Mc Cormack & McCance 2006). En personcentrerad vård där 

målsättningen sätts i samverkan mellan hälsovården och patienten förbättrar 

patientnöjdhet och måluppfyllelse. (Constand et al. 2014; Poochikian-Sarkissian et al. 

2010). PCV refererar till alla som är involverade i vården, patient/klient och anhöriga 

likväl som kollegor i vårdteamet. Personcentrerad vård handlar om att se styrkan i 

vårdteamets inbördes relationer och effektivitet för  att skapa en läkande miljö som 

fokuserar på samarbete och helhetssyn. Teorin om PCV kan vara ett verktyg vid 

utvärdering av omvårdnad och vård liksom för att analysera kritiska händelser. Det kan 

också användas för att ta del av patientens erfarenheter som ett led i återkoppling och 

kvalitetsutvärdering (McCance et al. 2011). 

1.7. Problemformulering  

Sambandet mellan patienters förväntningar inför axeloperation och i vilken utsträckning 

dessa förväntningar påverkar den upplevda nöjdheten med operationen är inte entydigt 

vilket delvis kan förklaras med brist på tydliga definitioner av de faktorer man 
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undersöker samt att man använder en stor variation av mätinstrument. Vikten av 

positiva förväntningar poängteras samtidigt som orealistiskt höga förväntningar kan ge 

lägre patientnöjdhet. En personcentrerad vård utgår från patientens upplevelse och 

situation. Genom att undersöka och förstå de förväntningar patienter har inför operation 

finns det möjlighet att skapa en samstämmighet mellan kirurgens och patientens 

förväntan på operationen för att ge ökad nöjdhet med resultatet. Genom att jämföra 

patienters personligt formulerade mål och utvärdera i vilken utsträckning dessa  mål har 

uppnåtts efter ett år kan en direkt uppföljning utifrån patientens upplevelse göras. En 

sådan jämförelse har inte återfunnits i den aktuella forskningen. 

 

1.8. Syfte och frågeställningar                                                                                                  

Syftet med denna studie var att redogöra för en grupp axelopererades patienters 

personliga mål och grad av upplevd måluppfyllelse ett år efter operation samt att 

undersöka eventuella samband mellan olika förväntningar och grad av måluppfyllelse. 

Syftet var också att analysera upplevd livskvalitet mätt med ett axelspecifikt 

frågeformulär före och ett år efter operation hos samma grupp patienter. Studiens avsikt 

var även att undersöka om det finns samstämmighet mellan måluppfyllelse och skattad 

livskvalitet samt att undersöka huruvida det finns skillnader i patienternas skattningar 

beroende på vissa bakgrundsfaktorer. De specifika frågeställningarna är: 

• I vilken grad anser sig patienterna ha uppnått det personliga målet inför 

operation?  

• Finns det ett samband  mellan någon/några typer av personliga förväntningar 

och grad av måluppfyllelse?  

• Vilken förändring i livskvalitet mätt med det axelspecifika frågeformuläret 

Western Ontario Rotator Cuff Index - WORC ( Kirkley et al. 2003) ifyllt 

preoperativt samt vid ett-års uppföljningen kan ses i patientgruppen?  

• I vilken utsträckning samstämmer resultatet av den personliga måluppfyllelsen 

med resultatet av WORC-formuläret vid ett-års uppföljningen?  

• Finns det skillnader i graden av upplevd livskvalitet och måluppfyllelse mellan 

bakgrundsvariablerna kön, ålder och typ av axeloperation (tre slags 

axeloperationer; ASD -artroskopisk subakrominell dekompression, 

klavikelresektion samt rotatorkuff suturering)?  
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• I vilken utsträckning kan den undersökta patientgruppen anses vara representativ 

för de patienter som opereras på det aktuella sjukhuset? 

2. Metod  

2.1. Design                                                                                                                           

Studien har en korrelativ prospektiv design (Polit&Beck 2012). 

 

2.2. Urval/ Undersökningsgrupp                                                                                                 

Ett konsekutivt urval genom att alla registrerade patienter, som uppfyllde 

inklusionskriterier, fr.o.m. det datum då ett-års uppföljningen påbörjades (2015-10-01) 

inkluderades i studien. Datainsamlingen fortgick fram till  2016-04-25. De sista 

patienterna som inkluderades var opererade i slutet av mars 2015. Lämpligt antal 

deltagare i studien hade satts till 150 stycken. Urvalets storlek har tagits fram efter 

genomgång av ett antal (11) tidigare studier där förväntningar inför och patientnöjdhet 

efter axeloperation undersökts, erfarenheter från dessa studier blev därmed vägledande 

(Olsson & Sörensen 2011). Genomsnittligt antal studiedeltagare var 185 stycken i dessa 

11 studier (varierande mellan 30-667 stycken) med ett medianvärde om 125. Med 

beaktande av den begränsade tiden för denna studies genomförande valdes 150 

deltagare. 

Inklusionskriterier: Vuxna patienter (över 18 år) som: 

• Har diagnosen rotatorkuffpåverkan och har opererats med ASD (artroskopisk 

subakrominell dekompression), klavikelresektion (med eller utan ASD) eller 

kuffsuturering (med eller utan ASD och eller klavikelresektion). Kompletterande 

åtgärd på bicepssenan är vanligt förekommande inom alla grupperna samt 

föranleder inga särskilda rörelserestrektioner eller stora skillnader i 

smärtpåverkan varför ingen exkludering varit aktuell med hänsyn till detta.  

• Har preoperativt fyllt i WORC – Western Ontario Rotator Cuff Index (validerat 

mätinstrument specifikt framtaget för patientgruppen personer med 

axelproblematik r/t  rotatorkuff påverkan, Kirkley et al 2003).   

• Har preoperativt angivit det mål de önskar uppnå med operationen. 

• Har vid ett-års uppföljningen fyllt i WORC samt besvarat frågan om 

måluppfyllelse.  

Exklusionskriterier: Har genomgått reoperation i samma axel under året efter operation. 
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Under perioden oktober 2014 – mars 2015 var det 257 patienter som uppfyllde kriteriet 

ifyllt WORC-dokument preoperativt samt uppgiven målformulering i 

hälsodeklarationen. För redovisning av bortfall utifrån urvalskriterier och exkluderade 

personer se figur 3. 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

Figur 3. Flödesschema över bortfall och exkluderade 

 

Undersökningsgruppen omfattas således av 141 deltagare, 48 kvinnor och  93 män med 

en medianålder om 60 år. Endast 3.5 % i urvalet är under 40 år medan 28 % är över 70 

år. Den vanligast förekommande operationstypen är klavikelresektion (med eller utan 

ASD) ca 40 %, följt av ASD ca 33 % samt kuffsuturering (med eller utan 

ASD/klavikelresektion) ca 27%. Här ses en skillnad mellan åldersgrupperna (X2=16,68, 

df=8, p=0,034) då flertalet som opererats med kuffsutur återfinns i åldersgrupperna över 

50 år , endast 1 patient under 50 år har opererats med kuffsuturering. Fördelningen 

mellan kvinnor/män är  34/66 % och det är en likartad fördelning av de olika 

operationstyperna mellan könen. Sammanställning av data återfinns i tabell 1. 

 

Urval oktober 2014 
-mars 2015 
n=257  

Bortfall: n=111 
Ej svarat på WORC-
formuläret efter 1 år: n=64 
Ej svarat på frågan om 
måluppfyllelse: n=47 

Efter bortfall 
n=146 

Exkluderade: n=5 
Reoperation: n=2 
Annan operationsåtgärd: n=3 

Ingår i studien 
n= 141 
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Tabell 1.  Demografisk data fördelat på åldersgrupp, kön och operationstyp 
 Samtliga 

Operationer  
I urvalet 

ASD Klavikel- 
resektion (med 
el. utan ASD) 

Kuffsuturering 
(med el. utan 
ASD/klavikelres.) 

Antal (Procent) 
Kvinnor  
Män 

141 (100 %) 
48 (34 %) 
93 (66 %) 

47 (33%) 
18 (38 %) 
29 (62 %) 

56 (40 %) 
20 (36 %)   
36 (64 %) 

38 (27 %) 
10 (26 %)  
28 (74 %) 

Medelålder ±SD 
Kvinnor  
Män 

59,2 ±10,5 
58,2 ± 10,7 
59,7   ± 10,4 

59,4 ±10,9 
59,0  ±11,2 
59,7  ±10,9 

55,9 ±10,7 
54,4 ±9,8 
56,6  ±11,3 

63,9±7,7 
64,4 ±9,3 
63,7  ±7,3 

Medianålder 
Kvinnor  
Män 

60 
59  
60 

60 
60 
60 

55 
52 
56 

65 
68 
63,5 

Åldersgrupp<40 år 
Antal (procent) 

 
 5 (3,5%) 

 
2 (1,4%) 

 
3 (2,1%) 

 
0 (0%) 

Åldersgrupp 40-49 
Antal (procent) 

 
24 (17,0%) 

 
9 (6,4%) 

 
14 (9,9%) 

 
1 (0,7%) 

Åldersgrupp 50-59 
Antal (procent) 

 
39 (27,7%) 

 
9 (6,4%) 

 
19 (13,5%) 

 
11 (7,8%) 

Åldersgrupp 60-69 
Antal - procent 

 
45 (31,9%) 

 
15 (10,6%) 

 
13 (9,2%) 

 
17 (12,1%) 

Åldersgrupp >70 
Antal - procent 

 
28 (19,9%) 

 
12 (8,5%) 

 
 7 (5,0%) 

 
 9 (6,4%) 

 

2.3. Datainsamlingsmetod                                                                                                    

Data insamlades från ett befintligt register. De variabler som hämtades ur detta register 

är dels de demografiska uppgifterna om ålder, kön samt typ av utförd operation, dels 

studiedeltagarnas egenskattade mätvärden. Dessa mätvärden utgörs av det 

sammanfattade värdet för frågeformuläret WORC samt av deltagarens skattning av grad 

av upplevd måluppfyllelse. Det personligt formulerade målet är noterat i samband med 

det och inhämtades samtidigt.  

 

 Mätinstrumentet WORC har utarbetats för den aktuella målgruppen, den specifika 

påverkan som den skadade axeln innebär för individens livssituation kan därigenom 

mätas på ett tillförlitligt sätt. Mätinstrumentets validitet och reliabilitet har testats i 

studier och har funnits vara god (Holtby et al. 2005; Kirkley et al. 2003). WORC består 

av 21 frågor inom de fem domänerna fysiska symptom, sport och fritid, arbete, livsstil 

samt känslor. Varje fråga besvaras på en VAS-skala. WORC-instrumentet är framtaget 

genom att de domäner där axelbesvären påverkar livskvaliteten identifierats. Styrkan är 

att det är patientens personliga upplevelse av hur axelbesvären påverkar olika 

livssituationer som mäts och därigenom kan operationsresultat utvärderas utifrån 
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patientens fokus. Värdena från de olika domänerna i WORC-instrumentet kan läggas 

samman för att ta fram ett procentmått på grad av upplevd livskvalitet. WORC-

formuläret har utvärderats och jämförts med andra mätinstrument för patientgruppen. I 

en studie innefattande en större grupp patienter med olika svårighetsgrad av rotatorkuff 

påverkan fann man att de olika domänerna i WORC-instrumentet hade hög grad av 

överensstämmelse både inom domänerna liksom vid upprepade mätningar. Inre 

konsistens mätt med Cronbach α var hög för alla de olika domänerna med ett värde på 

0.95 för det sammanfattade WORCvärdet. Test-retest realibiliteten var hög, Pearson 

korrelationskoefficient värdet var 0.90 (p=<.0001) för det sammanfattade WORC-

resultatet. Känsligheten för förändringar var hög och då WORC innefattar specifika 

domäner där axelbesvären påverkar livskvaliteten var slutsatsen att WORC är ett viktigt 

komplement till andra instrument för utvärdering av hälso- och livssituation (Witte et al. 

2012).  

 

Alla i denna studie inkluderade patienter hade innan operation (det preoperativa 

frågeformuläret distribueras individuellt till patienterna vid inskrivning på sjukhuset) 

fyllt i detta WORCformuläret och ett likadant frågeformulär hade skickats hem till dem 

efter ett år. Två påminnelser skickas som rutin ut av administratören efter en och två 

månader till de som inte sänt tillbaka formulären. 

 

Datainsamlingen bestod även av sammanställning av patientens personliga mål för 

operation. Detta mål hade patienten angivit på hälsodeklarationen, som fylls i innan 

mottagningsbesöket hos kirurgen, genom att besvara en öppen fråga som lyder ¨vilket är 

det mål du önskar uppnå med dagens besök och eventuell efterföljande behandling?¨. I 

utskicket ett år efter operation finns frågan om måluppfyllelse med genom att deltagaren 

ombeds besvara frågan: i vilken utsträckning (på en 11-gradig skala 0-10) det angivna 

målet (här citeras det personliga mål som patienten angivit på hälsodeklarationen) för 

operationen har uppfyllts. 

 

Insamlad data sammanställdes enligt följande förfarande: 

1. Deltagarnas individuellt formade mål granskades och grupperades enligt 

beskrivning som återfinns under stycke 2.5.  

2. Den angivna måluppfyllelsen sammanställdes som helhet, utifrån grupperna 

kön, åldersgrupp och operationstyp samt utifrån typ av förväntning. 
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3. Sammanfattande resultatet av WORC, preoperativt samt 1-år efter operation 

sammanställdes som helhet samt utifrån grupperna kön, åldersgrupp och 

operationstyp.  

4. Urvalets demografiska uppgifter jämfördes med en större population, 

patienter opererade med samma typer av operation på samma sjukhus som 

undersökningsgruppen under 2015. 

Då data från register på detta sätt används ställs höga krav på registrens reliabilitet och 

validitet. Data insamlad via enkäter kan ha flera felkällor såsom bortfall som kan 

snedvrida resultatet, felaktigt ifyllda enkäter, felaktig tolkning av data liksom felaktigt 

inmatad data i registren (Olsson & Sörensen 2011; Polit & Beck 2012). Dessa aspekter 

togs i beaktande vid värderingen av data. Bortfall noterades genom jämförelse med de 

patienter som genomgått samma typ av operationer under den aktuella tidsperioden 

samt preoperativt fyllt i frågeformuläret WORC och angivit personligt mål.  

 

2.4. Tillvägagångssätt                                                                                                          

Upplägget av studien var en registerbaserad forskning där datainsamlingen skedde 

genom analys av redan insamlat material. Studien genomfördes på ett i Sverige beläget 

privat ortopediskt sjukhus med speciell inriktning mot artroskopisk kirurgi däribland 

stor andel axelkirurgi. Skriftligt godkännande för genomförande av studien  inhämtades 

av verksamhetschefen på det aktuella sjukhuset. Ansökan gjordes till Forskningsetiska 

rådet på Högskolan i Gävle och studien inleddes först då deras godkännande var klart.  

All i studien ingående data har inhämtats ur sjukhusets befintliga register med hjälp av 

den administratör som handhar detsamma. Registerdata fördes sedan över till Excel-

dokument för vidare bearbetning i statistikprogram. Innan analys dubbelkontrollerade 

studieförfattaren all inmatad data. 

 

2.5. Dataanalys 

För att möjliggöra en analys av deltagarnas individuella mål kategoriserades dessa med 

utgångspunkt från ett formulär för preoperativa förväntningar specifikt framtaget för 

patienter med axelbesvär, Hospital for Special Surgery Shoulder Surgery Expectations 

Survey (Mancuso et al. 2002). Detta formulär har utarbetats genom att ett stort antal 

patienter med axelbesvär har angett sina prioriterade förväntningar  inför operation. 

Mätinstrumentet har sedan använts i studier och dess validitet har funnits vara god för 

gruppen patienter med rotatorkuff påverkan (Warth et al. 2013; Zywiel et al. 2013).  
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I den aktuella studien kondenserades deltagarnas individuellt angivna mål för att ta fram 

de konkreta målformuleringarna vilka sedan grupperades. Utgångspunkten vid 

formandet av grupper är Mancusos framtagna formulär men ej aktuella grupper har 

tagits bort och vissa grupper slogs samman då de var närliggande varandra. Två 

ytterligare grupper formulerades för att omfatta de aktuella angivna målen. Detta 

resulterade i formandet av 10 grupper av målformuleringar (se bilaga 1.). Genom detta 

förfarande möjliggjordes analys av studiedeltagarnas personliga mål och dess eventuella 

påverkan på måluppfyllelse. Flera deltagare har angivit mer än ett mål, alla angivna mål 

har noterats varför summan av angivna mål blir fler än antalet deltagare.  

 

All från registret insamlad data samlades i ett Excell dokument som sedan fördes över 

till statistikdatabasen. Vid dataanalysen användes statistikprogrammet IBM SPSS 22. 

Efterföljande beskrivning redogör för hur resultatet togs fram. 

1. Demografisk data togs fram med beskrivande statistik (antal män/kvinnor 

samt typ av operation) i antal och procent samt  med medelvärde och 

standardavvikelse (ålder).  

2. Resultatet av WORC samt frågan om personlig måluppfyllelse 

sammanställdes med medelvärde och standardavvikelse för var och en av 

undersökta värdena samt med medianvärde för måluppfyllelse.  

3. Test gjordes för att avgöra om det finns något samband mellan grad av 

måluppfyllelse och olika typer av angivna förväntningar. Denna 

korrelationsanalys utfördes med CramersV .  

4. Korrelationsanalys utfördes för att utröna huruvida det finns ett samband 

mellan  resultatet av analysen av personlig måluppfyllelse och ett-års 

uppföljningen av WORC. Det är resultatet av personlig måluppfyllelse som 

korrelerades med det sammanfattande resultatet av WORC. Då ena variabeln 

är på ordinalskalenivå användes Spearmens rangkorrelation för uträkningen. 

5. Test gjordes för att utröna om det finns signifikanta skillnader mellan de 

olika grupperna (diagnos, kön och åldergrupp) dels för WORC dels för 

personlig måluppfyllelse. Signifikansnivån angavs till p< .05. För analys av 

värdena för WORC användes oberoende t-test för oberoende variabel kön 

och One-way ANOVA för oberoende variablerna åldersgrupp och 

operationstyp. Då variabeln måluppfyllelse är på ordinalskalenivå var 

lämpligt test att använda Mann-Whitney respektive Kruskal-Wallis test.  
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6. Urvalets demografiska uppgifter jämfördes med den större gruppen 

opererade pga. samma diagnoser under ett års tid för att utröna huruvida 

urvalet kan sägas vara representativt för populationen. Jämförande p-värden 

togs fram genom Chi-square test och one-sample t-test beroende på värdenas 

skalnivå (Bring & Taube 2006; Olsson & Sörensen 2011; Polit & Beck 

2012). 

 

2.6. Forskningsetiska överväganden  

 De grundläggande etiska principerna som alltid måste tas i beaktande är principen om 

autonomi, principen om att göra gott, principen om att inte skada och principen om 

rättvisa (Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden 2003). Dessa 

grundläggande etiska värderingar var vägledande under utformandet av studien, Genom 

en risk-nytto analys försäkrade studieförfattaren sig om att nyttan med studien 

överväger eventuella risker/obehag. Risker eller obehag för studiedeltagarna får aldrig 

vara större än de fördelar som den ökade kunskapen kan ge.  (Polit&Beck 2012).  

 

Data i studien utgörs av frågeformulär och öppet formulerad fråga som redan var 

insamlat. Patienterna hade informerats muntligen om syftet med frågeformuläret, att 

ifyllande är frivilligt och att all data behandlas strikt konfidentiellt. Information hade 

getts om att insamlad data  utgör en del av den  utvärdering av vården som görs 

fortlöpande på sjukhuset och ingår i sjukhusets kvalitetsuppföljning av den givna 

vården. Värdet av insamlad data är stort för sjukhusets interna kvalitetsuppföljning och 

för utvärdering av operationsresultat. Vetskapen om att insamlad data kan utöka 

vårdgivarens kunskapsområde utifrån patientens personliga upplevelse av livskvalitet 

och uppfyllda mål kan för studiedeltagaren upplevas värdefullt (Polit & Beck 2012). .  

 

Risker/obehag för studiedeltagarna bedömdes vara liten. Det kan dock upplevas 

besvärligt och tidskrävande att fylla i frågeformulären. Att använda mätinstrument är 

adekvata, validerade och utformade på sådant sätt att ansträngningen och tidsåtgången 

för patienterna minimeras bedömdes värdefullt. Inga intressekonflikter får påverka 

resultatet av studien och inga delar av resultatet kommer därmed att undanhållas även 

om det inte är positivt för det aktuella sjukhuset (Polit & Beck 2012).  

Studieförfattaren har tagit del av uppgifter där endast kön, operationstyp och ålder fanns 

angivet. Inga uppgifter som kan härledas till någon specifik studiedeltagare finns 
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därmed med i studien. All det från registret uttagna data kommer att destrueras efter 

godkänt examensarbete.  

 

3. Resultat 

Studiens resultat presenteras i löpande text med förtydligande tabeller och diagram 

utifrån studiens frågeställningar.  

 

3.1. Uppnått personligt mål i undersökningsgruppen 

Sammanställning av graden av måluppfyllelse för undersökningsgruppen som helhet 

visar ett medelvärde om 7,8 ±2,5 med en variationsvidd mellan 0 – 10. Medianvärdet 

för gruppen är  8,5 (Q1-Q3=7,0-10,0).   

 

3.1.1 Sammanställning av förväntade mål 

Vid datainsamlingen har frågan om förväntat mål ställts öppet utan att prioritering 

efterfrågats i de fall flera mål har angivits. Därav följer att antalet angivna mål är fler än 

antalet deltagare och ingen distinktion har gjorts av grad av betydelse i de fall då en 

deltagare har angivit fler än ett önskat mål. Av de 141 deltagarna har 91 deltagare 

angivit ett mål, 42 har angivit två mål och 8 deltagare har angivit tre mål. Det mål som 

flest deltagare har angivit är Smärtfrihet (n =74) följt av full funktion (n=26). Grafiken i 

figur 4 visar en sammanställning av antalet av de olika förväntade målen.  

 

 
Figur 4. Antal deltagare som angivit respektive mål (n=141, antal angivna mål =199) 
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3.1.2. Samband mellan personlig förväntning och grad av måluppfyllelse 

Medianvärde av måluppfyllelse för de olika typerna av mål som angivits ligger inom 

spannet 8,0 – 10,0 vilket framgår av figur 5. Då deltagarna kan ha uppgivit fler än ett 

mål och frågan vid ett-års uppföljningen är ställd om den totala måluppfyllelsen så är 

det inte måluppfyllelse för varje enskilt mål utan deltagarnas totala måluppfyllelse som 

jämförs utifrån de olika angivna målen. Störst ökning av den totala måluppfyllelse hos 

dem som angivit målet jämfört med total måluppfyllelse hos de som inte angivit målet 

ses inom kategorierna ¨få besked¨(+2 steg på skalan) och ¨bli bra¨ (+1,5 steg på skalan). 

Lägre grad av total måluppfyllelse (-1 steg på skalan) ses hos dem som angivit 

respektive mål jämfört med de som inte angivit målet inom kategorierna ¨smärtfrihet¨, 

¨ökad funktion¨ och ¨återgå till sportaktivitet¨.  

 

 

 
Figur 5. Medianvärde för måluppfyllelse utifrån angivet mål (n=141, antal angivna 
mål=199) 
 
 
Resultatet av korrelationsanalys mellan grad av måluppfyllelse och de olika angivna 

personliga målen visar signifikans i kategorierna ¨smärtfri nattetid¨ och ¨arbete¨, se 

tabell 2.  
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Tabell 2. Korrelation mellan personliga mål och grad av måluppfyllelse 
Angivet Mål Måluppfyllelse 

medianvärde 0-10 

CramersV värde Signifikans 

Minskad smärta 9 0,312 NS 

Smärtfrihet 8 0,361 NS 

Smärtfri nattetid 9 0,535 p=0,001 

Ökad funktion 8 0,318 NS 

Full funktion 8,5 0,310 NS 

Vardagssysslor 8 0,217 NS 

Arbete 9 0,480 p=0,013 

Sport 8 0,306 NS 

Bli bra 9,5 0,327 NS 

Få besked 10 0,300 NS 

 

3.2. Förändring i upplevd livskvalitet före och efter operation 

Mätning av livskvalitet genom frågeformuläret WORC visar för den undersökta 

gruppen ett medelvärde om 44,1 ±17,3 före operation och 80,4 ±21,5 ett år efter 

operation. Beroende t-test visar signifikant skillnad av värdena för WORC före och 1 år 

efter operation (t(140)= -19,1, p=<0.001).  

 

3.3. Korrelation mellan 1-års uppföljning av WORC samt måluppfyllelse 

Analys med Spearmans rangkorrelation visar att det finns ett starkt positivt samband 

mellan resultatet på skattning av livskvalitet utifrån ett-års uppföljningen av 

frågeformuläret WORC och patienternas självuppskattade grad av måluppfyllnad  

(n=141, rho=0,776, p < 0,001).  

 

3.4. Värden redovisade utifrån bakgrundsfaktorer 

De olika mätvärdena för upplevd livskvalitet före och ett år efter operation samt för 

måluppfyllelse kommer att presenteras utifrån bakgrundsfaktorerna kön, åldersgrupp 

samt typ av utförd operation. 

 

3.4.1. Värden för kvinnor och män 

Skattning av livskvalitet mätt med frågeformuläret WORC innan operation visar 

signifikant lägre medelvärde för kvinnor  (38,1±17,3) än för män (47,2±16,4) med ett p-



 

19 
 

värde om  0,03 medan medelvärdet för WORC ett år efter operation inte visar någon 

signifikant skillnad mellan könen(79,1±20,5 för kvinnor respektive 81,1±22,1 för män, 

p=0,606). Medelvärdet för grad av måluppfyllelse är för kvinnor 7,7±2,5 och 

medianvärde 8,2. Medelvärdet för män är 7,85±2,6 och medianvärde 9,0, se figur 6. Vid 

jämförelse mellan könen framkommer det ingen signifikant skillnad i grad av 

måluppfyllelse.  

 

 
Figur 6. Uppmätta värden för WORC och måluppfyllelse fördelat mellan kvinnor och 
män (n=141) 
 
3.4.2. Värden för de olika åldersgrupperna  
Sammanställning av resultat uppdelat på de olika åldersgrupperna, se figur 7, visar att 

grad av livskvalitet innan operation är lägst i gruppen 40-49 år (medel 38,8 ±16,5) och 

högst i gruppen < 40 år ( medel 62,4 ±17,2) medan värdet uppmätt ett år efter operation 

är högst i åldersgrupperna >70 (medel 85,2 ±15,4) och <40 (medel 83,8 ±12,2) och 

lägre men med mindre skillnad inom de övriga åldersgrupperna (40-49 år medel 78,0 

±24,3; 50-59 år medel 79,5 ±22,8; 60-69 medel 79,1 ±23,1). Det preoperativa värdet för 

WORC för de olika åldersgrupperna visar ett lågt men inte signifikant p-värde om 

0,066. Lägst medelvärde för grad av måluppfyllelse återfinns i åldersgruppen <40 

(medel 6,0 ±3,7, medianvärde 7,0) och högst i åldersgruppen >70 (medel 8,4 ±1,9, 

medianvärde 9,0). De utförda statistiska testen visar inga signifikanta skillnader för vare 

sig WORC-värdena eller värdet för upplevd måluppfyllelse. 
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Figur 7. Uppmätta värden för WORC och måluppfyllelse fördelat mellan de olika 
åldersgrupperna (n=141) 
 
3.4.3. Värden för de olika operationsgrupperna 

Vid jämförelse mellan de olika typerna av operation finner man mindre skillnader 

mellan grupperna, se figur 8. Medelvärdet för WORC före operation är för de som 

opererats med ASD 45,5 ±19,0, klavikelresektion 44,1 ±16,8 och kuffsutur 42,4 ±16,0. 

Ett år efter operation är medelvärdena för WORC för ASD 80,9 ±19,0, 

klavikelresektion 81,8 ±22,0 och för kuffsutur 77,1 ±23,8. Medelvärde för grad av 

måluppfyllelse är för ASD 7,7 ±2,5, medianvärde 8,0, för klavikelresektion 8,0 ±2,5, 

medianvärde 9,0 och för kuffsutur 7,7 ±2,7, medianvärde 8,5. De statistiska testerna 

visar inga signifikanta skillnader för de olika värdena. 

   
Figur 8. Uppmätta värden för WORC och måluppfyllelse fördelat mellan de olika 
operationstyperna (n=141) 
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3.5. Urvalets representativitet för patientgruppen på det aktuella sjukhuset 

För att utröna huruvida urvalet är representativt för patientgruppen på det aktuella 

sjukhuset har en jämförelse gjorts med motsvarande patientgrupp som opererats på 

sjukhuset under ett års tid (under 2015). Den patientgruppen består av 694 personer, 267 

kvinnor (38 %)och 427 (62%) män med en medelålder om 57,0 ±10,84 och en 

medianålder om 57. Chitvå test visar att inga signifikanta skillnader finns mellan 

gruppernas kön (X2 = 0,256, df = 1, p = 0,613) eller genomgången operationstyp (X2 = 

0,595, df = 4, p = 0,964). One sample t-test visar en signifikant skillnad i ålder mellan 

studiens urval och jämförelsepopulationen opererade under 2015, t(140)=2,5, p=0,014. 

Vid jämförelse av fördelningen i åldersgrupperna mellan urvalet och populationen under 

2015, se tabell 3, framgår att det är störst skillnad i den äldsta åldersgruppen där andelen 

är större i urvalet än inom populationen. Urvalet kan alltså inte sägas vara helt 

representativt för patientgruppen. 

Tabell 3. Jämförelse åldersgrupper mellan urval och population år 2015 
Åldersgrupp <40 40-49 50-59 60-69 >70 
Urval n141 5 (3,5%) 24 (17,0%) 39 (27,7%) 45 (31,9%) 28 (19,9%) 

Population 

N694 (%) 

33 (4,8%) 144 (20,7%) 225 (32,4%) 204 (29,4%) 88 (12,7%) 

 

4. Diskussion 

4.1. Huvudresultat 

Resultatet av studien visade en hög patientnöjdhet efter de tre olika typerna av 

axeloperation både vad det gäller skattning av livskvalitet genom ett diagnosspecifikt 

frågeformulär och skattning av grad av måluppfyllelse utifrån personligt formulerade 

förväntningar inför operation. Ett starkt positivt samband sågs mellan graden av 

måluppfyllelse och skattning av livskvalitet. Smärtfrihet var den förväntan flest 

studiedeltagare omnämnde. Förväntan om minskad nattsmärta samt att återgå till arbete 

var de kategorier där en signifikant korrelation kunde ses mellan uttryckt mål och 

uppnått mål. Kvinnor skattade något lägre värden än män, en signifikant skillnad före 

men utan signifikant skillnad efter operation. Inga signifikanta skillnader i skattning 

sågs mellan åldersgrupperna eller de olika operationstyperna. Undersökningsgruppen 

kan inte sägas vara helt representativt för den valda patientgruppen då medelåldern var 

något högre än i den jämförda populationen. 
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4.2. Resultatdiskussion 

I den undersökta patientgruppen var den personliga skattningen av måluppfyllelse hög 

(medianvärde, 7,8 av 10) vilket visar en hög grad av nöjdhet utifrån det personliga 

målet. Värdet för måluppfyllnad hade en variationsvidd mellan 0-10. Om än få så fanns 

det ett antal studiedeltagare som långt ifrån nått det önskade målet, orsaker därtill 

framkom inte i denna studie. Studieresultatet påvisade en tydlig ökning i grad av 

upplevd livskvalitet mätt med frågeformuläret WORC, ett resultat som överensstämmer 

med tidigare uppföljande studier av patientgruppen (Fermont et al. 2015; Henn et al. 

2007; Hultenheim Klintberg et al. 2011; Lunsjö et al. 2011; Tashjian et al 2007).  

 

Betydelsen av livskvalitet är individuell och kan förutom individens fysiska, mentala 

och sociala välbefinnande också innefatta såväl kulturella betingelser och värderingar 

som individens möjlighet att förverkliga drömmar och ambitioner om det som uppfattas 

som viktigt i livet. Ett sådan definition medför att mätinstrument kan ha svårt att på ett 

tillräckligt individualiserat sätt mäta livskvalitet, den individuella definitionen omfattas 

sällan fullt av framtagna mätinstrument vilket ska beaktas vid värderingen av dessa 

(Carr & Higginson 2001). Det i studien använda frågeformuläret WORC som visar på 

upplevd livskvalitet i patientgruppen personer med rotatorkuffpåverkan omfattar frågor 

om i vilken utsträckning axelbesvären påverkar livssituationen men kan inte uppfattas 

som ett instrument för att mäta livskvalitet i stort. För patientgruppen har WORC 

funnits ha hög reliabilitet och validitet samt en större känslighet för förändring efter 

behandling jämfört med andra jämförbara mätinstrument (Kirkley et al. 2003; Witte et 

al. 2012). Med ett medelvärde om 80,4 av 100 ett år efter operation indikerades ett gott 

upplevt resultat av operationen med signifikant högre upplevd livskvalitet jämfört med 

före operation. Sambandet mellan värdet från ett-års uppföljningen av WORC och den 

personliga måluppfyllelsen var starkt vilket bekräftar slutsatsen om hög grad av 

patientnöjdhet oavsett mätmetod. I den personcentrerade vården framhävs vikten av att 

inlemma patientens perspektiv vid uppföljning av den givna vården. Studier har visat att 

ett sådant förhållningssätt kan öka inte bara nöjdhet utan även patientens funktionsstatus 

och förmåga till egenvård (Poochikian-Sarkissian et al. 2010). En uppföljning kan 

därmed vara ett led i en sådan viktig återkoppling med mål att förbättra kvalitet och öka 

patientnöjdheten. 
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De angivna personliga målen varierade men smärtfrihet var tydligt det vanligaste och 

därmed ett viktigt mål för många av patienterna. Om man lägger samman alla som 

angivit lindring av smärta dag/nattetid med de som angivit total smärtfrihet som mål 

innefattas 92 av 141 patienter eller närmare två tredjedelar av gruppen. Vid jämförelse 

mellan de som angivit minskad smärta och de som angivit  smärtfrihet ses att den första 

gruppen hade något högre måluppfyllnad men ingen statistisk signifikans framkommer 

vid analys av värdena. Att måluppfyllnaden var så hög som 8 i gruppen ¨smärtfrihet¨ 

indikerar ändå att målet är realistiskt i många fall. I en studie av Warth et al. 2013 fann 

man att ¨återgå till sportaktiviteter¨ samt ¨återfå tidigare axelfunktionen¨ var 

patienternas viktigaste förväntningar. Medelåldern i den studien var lägre (47,8) vilket 

kan vara en förklaring till annan prioritering av förväntningar. Ålder är en av de faktorer 

som kan inverka på formandet av förväntningar men såsom Bowling et al. visar i sin 

modell är det utöver ålder flertal andra faktorer som bidrar till individens förväntningar 

på vården (Bowling et al. 2012).  

 

Att höga preoperativa förväntningar är en viktig faktor för nöjdhet med 

operationsresultatet visades i en studie av Henn et al. 2007. Detta bekräftades också i en 

studie av Oh et al 2012 där det konstaterades bättre funktionsstatus efter operation hos 

de som uttryckt höga förväntningar på lyckat resultat. Den vanligaste förväntan var där  

¨symptomlättnad¨. I den studien fann man också att de med sämre preoperativt 

funktionsstatus ofta hade höga förväntningar. Liknande resultat presenteras i studien av 

Tashjian et al. 2007 där höga preoperativa förväntningar var en signifikant markör för 

nöjdhet med operationsresultatet. I förevarande studie visade korrelationsanalys 

signifikanta skillnader mellan typ av förväntan och måluppfyllelse endast i grupperna 

¨återgå till arbete¨ och ¨smärtfri nattetid¨. Grupperna var små varför man inte kan dra 

stora slutsatser av resultatet. Då medianvärde för grad av måluppfyllelse inte underskred 

8,0 i någon grupp av förväntat mål kan man sammanfattningsvis säga att 

förväntningarna var högt ställda och hade i hög grad uppfyllts.  

 

De som angivit målet ¨bli bra¨ kan sägas ha haft en generellt hög förväntan som inte 

uttryckts i något konkret mål. Måluppfyllnaden var god i gruppen med ett högt 

medianvärde. Det tycks alltså inte vara någon nackdel att inte konkretisera innebörden 

av att ¨bli bra¨. En grupp patienter formulerade sitt mål som ¨få besked, få operation, få 

förklaring¨. Detta kan inte sägas vara direkt uttryck för förväntan inför operation då det 
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snarare uttrycker en osäkerhet om det ska bli operation eller inte. En hög måluppfyllnad 

i denna grupp är då förklarligt. Besked och operation blev ju ett resultat av besöket. Här 

kan man se värdet av att frågan om mål inför operation ställs vid rätt tidpunkt, korrekt 

uppföljning av frågan blir annars inte möjlig. Studier visar att personcentrerad vård i 

många vårdorganisationer erkänns som ett ideellt förhållningssätt men oklarheter finns 

om vad det egentligen innebär. Teorin är tydligare än den praktiska tillämpningen. 

Kommunikation och partnerskap är viktiga grundkomponenter, att förtydliga  

innebörden och tydligt beskriva hur dessa omsätts praktiskt är en förutsättning för 

vårdteamets systematiska arbete mot personcentrerad vård. Generella definitioner av 

begreppet PCV behövs men för att de ska ha verklig betydelse måste arbetet för att 

definiera dem och klargöra hur de  omsätts i praktisk handling förtydligas (Constand et 

al. 2014; McCormack et al. 2015). Att definiera vad ett sådant förhållningssätt skulle 

innebära i måldiskussionen inför operation kan vara ett sätt att konkret arbeta utifrån 

teorin om personcentrerad vård. 

 

Genomgående vid sammanställning av såväl värdena för WORC som för 

måluppfyllelse ses att kvinnor skattade lägre värden än män. Förutom för det 

preoperativa värdet för WORC kan dock inga statistiskt signifikanta skillnader  ses vid 

jämförelse mellan könen. Huruvida de något lägre värdena för kvinnor är ett 

slumpmässigt utfall eller om gruppen är för liten för att uppnå statistisk signifikans kan 

inte säkerställas. I tidigare studier har det framkommit olika resultat vid jämförelse av 

nöjdhet med operationsresultat mellan könen. I en studie med uppföljning av patienter 

opererade med ASD framkom inga skillnader i resultat mellan könen utan det var 

genomgående goda resultat efter operation oberoende av deltagarnas bakgrundsfaktorer 

(Bengtsson et al 2006). I en annan studie, där resultat av operation med ASD 

utvärderades, fann man att kvinnor hade generellt lägre värden vid 

funktionsmätningarna men att de skattade lika hög nöjdhet med operationsresultatet 

som män (Hultenheim et al. 2011). Likaså framkom det i en studie av Fermont et al. att 

kvinnor hade sämre kliniska resultat jämfört med män (Fermont et al. 2014). I en studie 

där funktionsstatus och patientnöjdhet efter rotatorkuff operation utvärderades fann man 

däremot att kvinnor hade högre grad av nöjdhet än män (Watson & Sonnabend 2002). I 

den studie genomförd av Razmjou et al. 2011 där analys av nöjdhet och funktionsstatus 

efter operation pga. rotatorkuffpåverkan gjordes specifikt utifrån ett genusperspektiv 

framkom däremot skillnader både i grad av nöjdhet och funktionsstatus med signifikant 
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sämre resultat för kvinnor. Vad det gäller måluppfyllelse visade resultatet i förevarande 

studie endast marginellt lägre värde för kvinnor, sammanfattningsvis kan därför 

nöjdheten sägas vara god för både kvinnor och män. 

 

Det preoperativa värdet för WORC var som högst i åldersgruppen under 40 år med en 

tydlig ökning efter ett år. Graden av måluppfyllelse var dock lägst i denna grupp med ett 

medianvärde om 6,0. Åldersgruppen är dock liten. Gruppen över 70 år visade högst 

grad av nöjdhet utifrån önskat mål. Studier har funnit högre grad av nöjdhet efter 

operation med kuffsuturering hos patienter med högre medelålder (Tashjian et al. 2007; 

Watson & Sonnanbend 2002). Inga signifikanta skillnader kunde påvisas i denna studie 

gällande eventuella skillnader i upplevd nöjdhet mellan åldersgrupperna vilket måste tas 

i beaktande vid värderingen av resultaten. 

 

Vid jämförelse av resultaten i WORC-värden och måluppfyllelse mellan de olika 

operationstyperna fanns inga signifikanta skillnader. Med avseende på den långt större 

påverkan på vardagslivet som kuffsuturering medför (Fermont et al. 2015) är det 

intressant att se hög grad av nöjdhet även för denna grupp. Tidigare forskning 

framhäver att på rätt indikation och med korrekt urval där även de preoperativa 

förväntningarna värderas är operation med kuffsuturering värdefullt och genererar hög 

grad av nöjdhet med resultatet (Sambandam et al. 2015; Watson & Sonnabend 2002). 

 

Fördelningen av operationstyp i förevarande studie är likartad den som framkommit i 

tidigare forskning (NMI för axelkirurgi 2006). Medelåldern för operation av kuffruptur 

var i studien ca 64 år, en sammanställning gjord av Sambandam et al. 2015 visar att 

medelåldern för operation av rotatorkuffruptur är kring 60 år. De poängterar i sin artikel 

att ålder är en riskfaktor för utvecklande av rotatorkuffruptur med ökande förekomst 

med stigande ålder. Detta är något studiedeltagarnas åldersfördelningen mellan 

operationstyperna tydligt visar. Studiedeltagarnas ålder var signifikant högre än vid 

jämförelse med en större grupp axelopererade patienter under ett års tid medan 

fördelningen mellan kön och operationstyp är likvärdig den i jämförelsegruppen. 

 

4.3. Metoddiskussion 

Den valda datainsamlingsmetoden har både för- och nackdelar (Olsson & Sörensen 

2011; Polit & Beck 2011). Sårbarheten i tillvägagångssättet blev tydligt då 
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datainsamlingen var beroende av administratörens tillgänglighet. Som ett resultat av 

dennes frånvaro under en period blev urvalet något mer begränsat än planerat. Målet om 

150 deltagare kunde inte uppnås. En del av det relativt stora bortfallet kan troligen 

också härledas till samma orsak då påminnelse under en period inte skickades ut. 

Många svarar på utskicken med fördröjning om flera månader varför bortfallet troligen 

blivit mindre om datainsamlingsperioden förlängts.  

 

Vid studie av data som på detta sätt hämtas ur ett register finns alltid risk för 

felaktigheter som riskerar ge missvisande resultat. Registerdata kan vara ofullständig 

och då de som i detta fall bygger på ifyllande av frågeformulär kan även här 

felaktigheter förekomma (Olsson & Sörensen 2011). Det faktum att all datahantering 

såsom utskick av frågeformulär och påminnelser, mätning av skalor och inmatning av 

värden i dataregistret till denna studie sköttes av en erfaren person är av stor vikt. 

Kunskap om förfarandet minskar risken för felaktig hantering och kännedom om typ av 

data gör att siffror som är orimliga uppmärksammas. En fördel med den valda 

datainsamlingsmetoden har varit möjligheten att ta del av ett relativt stort material med 

datainsamling som fortskridit under en längre tid. Ett kvalitetsregister baserat på 

individens egenbedömning kan vara ett viktigt komplement till nationella register för att 

möjliggöra kvalitetsutvärdering på enhetsnivå som ett led i kvalitetssäkring och 

utveckling av vården (Emilsson et al. 2015). 

 

Det är en styrka att det använda mätinstrument för livskvalitet (WORC) ger en god 

uppfattning om studiedeltagarnas upplevelse och att det har verifierat hög reliabilitet 

och validitet (Holtby et al. 2005; Kirkley et al. 2003; Witte et al. 2012). Genom 

kombination av detta mätinstrument och den personligt formulerade frågan om 

förväntat mål belyses den enskildes personliga livssituation och förväntan. Att på detta 

sätt utgå från individuella mål och upplevelser är en viktig del i en personcentrerad vård 

(McCance et al 2011). Uppföljningen som sedan sker efter ett år ger en utvärdering som 

bygger på individens erfarenhet utan tolkning från vårdgivaren.  

 

Att använda frågeformulär är tydliga och lätta att fylla i är av stor vikt. Då 

frågeformulär används för datainsamling finns det trots detta risk att vissa 

patientgrupper utesluts, det kan röra sig om patienter som inte behärskar svenska i 

tal/skrift, de med läs-skrivsvårigheter eller nedsatt syn. Detta är något som kan sägas gå 
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emot rättviseprincipen inom forskaretiken där det poängteras att inga grupper ska 

uteslutas (Olsson & Sörensen 2011; Polit & Beck 2011). Detta är en begränsning i 

datainsamlingen i förevarande studie som studieförfattaren inte haft någon möjlighet att 

påverka. Vetskapen om denna risk finns dock med vid värderingen av 

undersökningsgruppens sammansättning. Likaså ska man ha i beaktande att jämförelse 

visar att urvalet åldersmässigt inte är helt representativt för patientgruppen på det 

aktuella sjukhuset. Analys visar (Olsson & Sörensen 2011) att det framför allt beror på 

ett större antal äldre patienter i undersökningsgruppen. En möjlig förklaring till 

skillnaden i medelålder mellan urvalet och populationen 2015 kan vara en ökad 

svarsfrekvens på utskicken i den äldre åldersgruppen. För att verifiera detta skulle 

ytterligare datasökning och analyser behöva genomföras.  

 

Stora skador på rotatorkuffen går inte alltid att suturera, mindre åtgärd kan då bli 

aktuellt för att lindra symptom men full funktion kan inte förväntas (Watson et al. 

2002). Ingen exklusion har gjorts utifrån hur skadorna sett ut, detta hade krävt en 

djupare journalgranskning som inte denna studie innefattar. Det är därför möjligt att det 

i urvalet finns patienter där man inte lyckats åtgärda skadorna på sådant sätt man 

eftersträvat, något som troligen påverkar upplevd livskvalitet och måluppfyllelse. 

 

Det är en svaghet att frågan om förväntat mål ibland ställs till patienten innan beslut 

fattats om operation. Detta gör svaren mindre tillförlitliga och därmed kan alltför starka 

slutsatser ej dras utifrån utfallet. Den öppet ställda frågan gör också att flera mål kan 

nämnas och då prioritering mellan dem inte efterfrågas kan ingen bedömning om 

huvudmål göras. Analyserna har fått anpassas efter detta faktum och tyngden i 

tolkningen av resultatet har det i beaktande. 

 

Bakgrundsfaktorer såsom civilstånd och arbetssituation som i studier har visats inverka 

på nöjdhet med operationsresultat efter axeloperation (Tashjian et al. 2007) har inte 

kunnat analyseras då dessa uppgifter inte innefattas i insamlad data. Studieförfattaren 

har således inte kunnat påverka vilken data som samlats in utan har valt 

sambandsanalyser utifrån de data som funnits tillgängligt. De valda faktorerna kön, 

ålder och typ av operation är bland de som flertal tidigare studier (Fermont et al. 2014; 

Razmjou et al. 2011; Tashjian et al. 2007; Watson et al. 2002) visat kunna inverka på 

operationsresultatet varför analyserna bedöms relevanta. 
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4.4. Kliniska implikationer för omvårdnad 

Patienter har generellt höga förväntningar på operation. Denna studie ger inga entydiga 

svar på i vilken grad dessa förväntningar är realistiska eller i vilken utsträckning de har 

betydelse för att uppnå det förväntade målet. Det första steget mot en individanpassad 

information är kännedom om de förväntningar patienten har samt en förståelse för hur 

de formas. Formandet av förväntningar är beroende av många faktorer såsom individens 

sociala situation, påverkan genom media, andras berättelser m.m. Att i vården då ge 

konkret och tydlig information om behandlingsalternativ och realistiska mål blir allt 

viktigare, något som måste ges utrymme och tid. 

 

Den personcentrerade vården handlar om att i hela vårdteamet utifrån den enskildes 

behov ge stöd och information som hjälper den enskilde att ta beslut utifrån realistiska 

förväntningar. Genom att följa upp patientens individuella upplevelse av livskvalitet och 

måluppfyllelse skapas ett långtgående förtroende mellan vårdgivare och patient. Signal 

ges om att patientens värdering av operationsresultat är en viktig del i uppföljningen av 

operationen. Den enskilda individen är betydelsefull för utvärdering och 

kvalitetssäkring. Uppföljning av individens uppfattning om resultat och måluppfyllelse 

ger all personal i teamet en viktig återkoppling i arbetet för att engagerat och effektivt 

stödja patienten att nå realistiskt uppsatta mål. Att i vårdteamet konkret arbeta med att 

förtydliga den praktiska innebörden av ett personcentrerat förhållningssätt kan stärka 

samarbetet och garantera att en personcentrerad vård är det förhållningssätt utifrån 

vilket man arbetar. Ett sådant arbetssätt kräver utrymme och tid vilket måste beaktas vid 

planerandet av vårdarbetet. Utvärderingar som gjorts efter det att ett mer personcentrerat 

arbetssätt införts visar dock att det genererar ökad patientnöjdhet och stärker 

effektiviteten i arbetet då det bygger på ett strukturerat samarbete mellan 

yrkeskategorierna. 

 

4.5. Förslag till fortsatt forskning 

Att fortsätta följa uppnådda mål och grad av förbättrad livskvalitet vore värdefullt, dels 

för att se om de skillnader som framkommit i denna studie är återkommande, dels för att 

ge en kontinuerlig utvärdering av kvalitet och resultat av den givna vården. En 

förändring av förfarandet då frågan om förväntat mål ställs genom att det istället sker i 

direkt anslutning till operation kan ge en tydligare och bättre uppföljning av 

förväntningars eventuella inverkan på måluppfyllelse.  
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En uppföljning genom en riktad kvalitativ intervjustudie tex med en grupp män och 

kvinnor som genomgått lika operationstyp skulle kunna ge ökad förståelse för de olika 

aspekterna av patientnöjdhet utifrån förväntningar och påverkan på livskvalitet. Genom 

ett mer öppet intervjuförfarande kan djupare kunskap uppnås utifrån den individuella 

upplevelsen vilket kan ge värdefull information för att utveckla den personcentrerade 

vården. Att ta del av erfarenheter från ett urval med patienter som upplever låg grad av 

måluppfyllelse trots komplikationsfritt förlopp skulle kunna ge viktig förståelse och 

kunskap om hur information och uppföljning kan behöva förändras och stärkas. 

 

4.6. Slutsats 

Hög grad av patientnöjdhet både vad det gäller skattad livskvalitet och uppfyllelse av 

personligt mål påvisades i studien. En kraftig ökning i livskvalitet ses mellan 

mätningarna före och ett år efter operation och de personliga målen har till stor del 

uppnåtts. Signifikant skillnad mellan kvinnor och män ses vid skattning av livskvalitet 

före operation, inga andra skillnader kan ses vid skattning av livskvalitet eller 

måluppfyllelse mellan könen, åldersgrupperna eller de olika operationstyperna. 

Förhoppning om smärtfrihet och minskad smärta uttrycktes av närmare två tredjedelar 

av deltagarna. Signifikant skillnad mellan olika förväntningar och uppnått mål ses i 

grupperna ¨återgå till arbete¨ och ¨smärtfri nattetid¨. Denna utvärdering av patientens 

upplevelse av måluppfyllelse och livskvalitet ger en grund för att stärka och utveckla 

den personcentrerad vården.  
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Bilaga 1. 
 
Framtagna kategorier för de personliga förväntningarna i studien  

Bearbetning utifrån tidigare framtaget formulär utarbetat för att mäta patienters 

förväntningar inför axeloperation (Mancuso et al. 2002). Vissa kategorier av 

förväntningar har slagits samman då de varit närliggande, några har exkluderats då de ej 

varit aktuella. Två nya kategorier har formats för att täcka in de i denna studie angivna 

målen, det är kategori 9 och 10. För varje kategori anges exempel på citat av hur 

förväntningarna har uttryckts. 

1. Minskad smärta  

¨mindre smärta¨, ¨ mindre ont¨ 

2. Smärtfrihet 

¨ Bli fri från värk¨, ¨ slippa smärtan¨ 

3. Minskad nattsmärta/kunna sova 

¨ sömnlösa nätter är påfrestande¨, ¨ Slippa värken på natten¨ 

4. Ökad rörelseförmåga/funktion /Ökad förmåga att nå över axelnivå/ökad 

styrka 

¨ bättre rörlighet¨, ¨ röra armen bättre¨, ¨ kunna arbeta med händerna ovanför 

huvudet¨ 

5. Full/normal rörelseförmåga/funktion/styrka 

¨ kunna använda armen fullt ut¨, ¨ återfå full styrka i axel o arm¨ 

6. Vardagliga sysslor/förbättra förmåga till personlig vård/hygien/ 

fritidsaktiviteter 

¨ kunna raka mig utan att behöva stödja med andra handen¨, ¨ ha meningsfull fritid¨, 

¨utföra fysiska aktiviteter tex hushållsarbete¨ 

7. Arbete/kunna återgå till arbete/arbeta normalt 

¨kunna behålla jobbet¨, ¨Börja jobbet snarast¨, ¨ sköta mitt arbete fullt ut¨ 

8. Ökad förmåga deltaga i/återgå till sportaktiviteter 

¨ kunna paddla kajak¨, ¨ simning/golf..¨ 

9.   Bli bra/frisk/fixad/symptomfri/besvärsfri/leva normalt 

¨ Ett normalt liv¨, ¨Fixa axlar¨, ¨ Att bli BRA!¨ 

10. Få besked om orsak/få förklaring/få operation 

¨ identifiera orsaken till problematiken/smärtan¨, ¨Få reda på vad det är för fel¨, 

¨Axeloperation¨ 


