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Abstrakt 
Bakgrund: Postoperativ smärta är en oundviklig följd av ett kirurgiskt ingrepp och 

samtidigt orsaken till lidande hos patienter. Anestesisjuksköterskan ansvarar för den 

perioperativa omvårdnaden kring patienten där smärtlindring och förebyggande av 

postoperativ smärta har en central roll. Författarna till denna studie har observerat en 

variation i tillämpningen av de perioperativa omvårdnadsåtgärderna som lindrar den 

postoperativa smärtan hos patienten.  

 

Syfte: Syftet med studien var att belysa anestesisjuksköterskans uppfattningar om 

perioperativa omvårdnadsåtgärder för att förebygga smärta efter ett kirurgiskt ingrepp. 

 

Metod: I studien användes fenomenografisk metod. Individuella intervjuer med 

anestesisjuksköterskor genomfördes och analyserades med induktiv ansats. 

 

Resultat: Genom analys av datamaterialet från enskilda intervjuer kartlagges det fyra 

beskrivningskategorier om anestesisjuksköterskornas uppfattningar gällande 

omvårdnadsåtgärder som lindrar den postoperativa smärtan. Beskrivningskategorierna 

som bildades var att ge tydlig information och upprätthålla en bra kommunikation, att 

lindra oro och stress, omvårdnadsåtgärder som bidrar till fysiskt välbefinnande och 

planera och genomföra medicinering i rätt tid. Det har framkommit att ge tydlig 

information och upprätthålla en bra kommunikation har en övergripande position 

gentemot övriga kategorier och präglar den perioperativa omvårdnaden som syftar på att 

lindra den postoperativa smärtan hos patienten. 

 

Slutsats: Postoperativ smärta är ett vanligt förekommande problem till följd av ett 

kirurgiskt ingrepp. För att förebygga problemet och minska lidande bör 

anestesisjuksköterskan tillämpa både farmakologiska och icke farmakologiska 

omvårdnadsåtgärder. Individanpassning av smärtlindrande omvårdnadsåtgärder under 

det perioperativa förloppet är av stor vikt. 

 

 

 

 

Nyckelord 
Postoperativ smärta, omvårdnadsåtgärder, uppfattningar, fenomenografi, 

anestesisjuksköterskan. 
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Abstract 
 

Background: Postoperative pain is an inevitable consequence of a surgical procedure 

and at the same time the cause of suffering in patients. The anesthesia nurse is 

responsible for the perioperative care around the patient where pain relief and 

prevention of postoperative pain play a central role. The authors of this study have 

observed a variation in the application of the perioperative care measures that alleviate 

postoperative pain in the patient. 

 

Purpose: The purpose of the study was to highlight the anesthetic nurse's perceptions of 

perioperative nursing measures to prevent postoperative pain. 

 

Method: The study used phenomenological methodology. Individual interviews with 

anesthesia nurses were conducted and analyzed by inductive approach. 

 

Results: By analyzing the data from individual interviews, four categories are described 

on the perceptions of anesthesia nurses regarding nursing measures that alleviate 

postoperative pain. The descriptive categories that formed were to provide clear 

information and maintain good communication, to relieve worry and stress, nursing 

measures that contribute to physical well-being and plan and carry out medication on 

time. It has been found that to provide clear information and maintaining good 

communication has an overall position over the other categories and characterizes the 

perioperative care aimed at alleviating post-operative pain in the patient. 

 

Conclusion: Postoperative pain is a common problem as a result of a surgical 

procedure. To prevent the problem and reduce suffering, the anesthesia nurse should 

apply both pharmacological and non-pharmacological care measures. Individualization 

of pain-relieving nursing measures during the perioperative process is of great 

importance. 
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Tack 
Vi vill tacka de anestesisjuksköterskor som ställt upp på intervjuer och delat med sig av 

sina uppfattningar. 

Tack även till vår handledare Carina Werkander Harstäde för vägledning och 

synpunkter. 
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1 Inledning 
Det finns olika omvårdnadsåtgärder som anestesisjuksköterskan kan använda sig av i 

klinisk praxis för att minska patienternas lidande och postoperativa smärta.  

Under den verksamhetsförlagda utbildningen i specialistutbildningen till 

anestesisjuksköterska observerades att omvårdnadsåtgärderna varierade mellan olika 

sjuksköterskor. Därför är det av stor vikt att ta reda på hur sjuksköterskan går tillväga 

vid bedömningar av smärtintensitet och val av omvårdnadsåtgärder vid lindring av 

postoperativ smärta. 

 

Otillräckligt behandlad smärta efter ett kirurgiskt ingrepp är fortfarande vanligt 

förekommande (Werner & Leden, 2010). Smärta är en subjektiv upplevelse, därför är 

det bra att utgå från varje enskild patient vid bedömning och omvårdnad i samband med 

postoperativ smärta. En orsak till att det är viktigt att en patient är tillräckligt 

smärtlindrad efter en operation är för att undvika postoperativa komplikationer och 

minska lidande hos patienten (Caunt & King, 1992). 

 

Författarna tänker därför genom denna studie ta reda på hur man kan arbeta för att 

förebygga postoperativ smärta med olika farmakologiska och icke farmakologiska 

omvårdnadsåtgärder.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Anestesisjuksköterskans kompetens och ansvar 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) ska det finnas åtgärder för att 

medicinskt förebygga, utreda och behandla skador och sjukdomar. Vården ska ges med 

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

Företräde till vården ska ges till den som har det största behovet av hälso- och sjukvård. 

Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att en god vård uppfylls, det innebär att 

vården ska vara av god kvalitet, tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och 

säkerhet. Det ska bygga på respekt för patientens integritet samt självbestämmande. 

 

Anestesisjuksköterskan ska enligt ordination av anestesiologen, planera och 

självständigt genomföra generell anestesi av ASA I-II-patienter vid planerade ingrepp. 

ASA- klassificering är en svensk översättning från ”American Society of 

Anesthesiologists Physical Status” ett graderingssystem för patientens fysiologiska 

status där ASA I är en för övrigt frisk patient medans ASA V är en mycket sjuk patient 

(Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård [SFAI], 2015).  Vid akuta ingrepp och 

vid generell anestesi av ASA III-V patienter vid planerade ingrepp ska 

anestesisjuksköterskan planera och tillsammans med anestesiologen genomföra 

anestesin. På ordination av anestesiolog ska anestesisjuksköterskan även planera, 

övervaka och självständigt ge sedering vid undersökningar, behandlingar, regionala och 

lokala anestesier. Anestesiologisk omvårdnad utförs av anestesisjuksköterskan och utgår 

från den enskilde patientens resurser och behov. Anestesisjuksköterskan ska inge 

patienten lugn, trygghet och förvissning om att han/hon får professionell omvårdnad. 

Det är anestesisjuksköterskans ansvar att skapa tillit och förtroende till patienter samt 

närstående. Det är anestesisjuksköterskans uppgift att informera och undervisa 

patienten, även att arbeta preventivt och planera för patientens postoperativa vård och 

återhämtning (Svensk sjuksköterskeförening). 
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2.2 Smärta 

Smärta definieras av den internationella smärtorganisationen International Association 

for the Study of Pain (IASP) som ”en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse 

med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada”. Norrbrink och Lundeberg (2014) 

beskriver smärta som en individuell och subjektiv upplevelse och understryker att 

smärtan kan beskrivas på många olika sätt. I relation till det beskriver forskarna att det 

inte finns några specifika tekniker för att mäta smärta vilket innebär att det är omöjligt 

att jämföra smärtupplevelsen hos en person med upplevelsen hos någon annan. I 

Gélinas, Harel, Fillion, Puntillo och Johnston (2009) framkommer att smärta är en 

subjektiv upplevelse av obehag. Det är enbart patientens upplevelser som stämmer och 

det är bara patienten själv som kan avgöra om smärtan existerar eller inte. Obehag från 

smärta kan störa sömnen samt de normala dagliga aktiviteterna hos patienten. Även 

livskvalité kan påverkas negativt av otillräckligt behandlad smärta. 

 

Eftersom smärta är en dynamisk och personlig erfarenhet och det är svårt att fullt ut 

beskriva den, måste sjuksköterskan vara noga med att inte låta de egna personliga 

fördomarna störa i valet av behandling (Sloman, Rosen, Rom & Shir, 2005). Pasero, 

Paice och McCaffery (1999) beskriver smärta som en av de mest komplexa 

upplevelserna för människan. Den orsakar stresspåslag i kroppen som aktiverar 

sympatiska nervsystemet vilket resulterar i pulsstegring, ökning av blodtrycket och även 

ökad förbrukning av syrgas i kroppsceller. Förutom de fysiologiska processerna 

involverar smärtan även kognitiva, beteendemässiga och sociokulturella aspekter. I 

relation till den komplexa karaktären hos smärtan bör omvårdnadsåtgärder och 

behandlingsstrategier för smärtlindring vara multimodala och kombinera 

farmakologiska och icke-farmakologiska strategier (Pasero & McCaffery, 1999). 

 

Smärta är ett symtom som kan bero på många olika faktorer vilket gör att 

omvårdnadsåtgärderna bör anpassas till orsaken och hur varaktig den är. Vanligtvis 

klassificeras smärta utifrån etiologi (bakomliggande orsak) samt utifrån temporal (tid) 

aspekt i akut och långvarig smärta. I den svenska smärtsjukvården används traditionella 

klassificeringar där smärtan delas in i antingen nociceptiv, neuropatisk eller av oklar 

orsak (idiopatisk smärta). Nociceptiv smärta uppstår till följd av en faktisk eller hotande 

skada på annan vävnad än nervvävnad. Den orsakas av nociceptorernas aktivering i all 

vävnad undantagen nervvävnad. Nociceptorerna finns i de flesta av kroppens vävnader 

och förekommer särskilt rikligt i hud, slemhinnor, ögats hornhinna, trumhinnan och 

tandpulpan. Inre organ har en mer diffus smärtinnervation och de flesta smärtfibrer 

återfinns i omkringliggande bindvävshinnor. Neuropatisk smärta är orsakad av en skada 

eller sjukdom i det somatosensoriska nervsystemet (Norrbrink & Lundeberg, 2014).  

 

Smärta är kroppens försvarsmekanism vid sjukdom eller skada, så varför vill vi ta bort 

smärtan? Vid postoperativ smärta kan patienten inte mobiliseras och det kan leda till 

infektioner i sår eller pneumoni samt bidra till försämrad cirkulation och sårläkning. 

Smärtpåverkan kan yttra sig i ökad hjärtfrekvens, ytlig andning, förhöjt blodtryck och 

även illamående och kräkning. Därför är det viktigt att minska den postoperativa 

smärtan så att patienten skonas från samtliga komplikationer som följer med den (Caunt 

& King, 1992). 

 

Postoperativ smärta betraktas som akutsmärta och uppstår alltid mer eller mindre vid 

kirurgiska ingrepp. Det är viktigt att förebygga smärtan, men också att behandla den 

adekvat. Om smärtan trots allt kvarstår är det angeläget att fortsätta att försöka dämpa 

den då det annars finns risk för att den blir långvarig och av kronisk art. Kirurgiskt 
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trauma med åtföljande postoperativ smärta framkallar en endokrin stressreaktion som 

förmedlas via sensoriska och sympatiska nervsystemet med katekolaminpåslag, kortisol 

och glukosstegring. Det kan även uppstå ökad syrekonsumtion i myokardiet, vilket kan 

leda till postoperativ hjärtinfarkt. En fullgod smärtbehandling ger minskat syrebehov i 

myokardiet, vilket medför minskad risk för ischemisk smärta såsom infarkter, angina 

pectoris m.m. Gastrointestinalkanalens funktion påverkas också efter kirurgiska 

ingrepp. Katekolaminpåslag ger minskad motilitet i tarmen (Rosén & Jarnbring, 2008). 

 

Postoperativ smärta som är otillräckligt behandlad är fortfarande ett vanligt inslag på 

postoperativa vårdavdelningar, och smärtbehandlingen har inte förbättrats väsentligt de 

senaste decennierna (Werner & Leden, 2010). 

 

2.3 Farmakologiska omvårdnadsåtgärder  

Enligt kompetensbeskrivningen (Svensk sjuksköterskeförening) ansvarar 

anestesisjuksköterskan för administrering av samtliga intraoperativa läkemedel samt 

observerar och dokumenterar dess effekter. Läkemedel intar en central roll inom all 

smärtbehandling. En rationell smärtbehandling innebär ofta att en kombination av 

läkemedel måste användas för att uppnå en adekvat smärtlindring. Analgetika är potenta 

läkemedel som kan medföra allvarliga biverkningar, därför är det även viktigt att veta 

hur dessa förebyggs och bemöts. Analgetika utgör fundamentet inom behandling av 

akut smärta. Smärtlindrande läkemedelsbehandling är ofta en symtombehandling, men 

den kan även vara en kausal behandling, det vill säga att påverka orsaken till smärtorna. 

 

2.4 Icke- farmakologiska omvårdnadsåtgärder 
2.4.1 Preoperativ information 

Många människor som ska genomgå en operation och få anestesi kan känna sig osäkra 

och spända inför det som ska inträffa. Känslorna kan komma från förlusten av kontroll 

eller att behöva vara beroende av andra. Smärta, obehag och osäkerhet kan vara 

bidragande faktorer i dessa situationer (Crockett, Gumley & Longmate, 2007). 

Patienterna vet inte hur de ska hantera situationen, de upplever den som oförutsägbar 

och stressande. Därför är det av stor vikt hur patienterna kan anpassa sig till olika 

förhållanden och vilka copingstrategier de har för att hantera nya situationer. De har 

förväntningar när de kommer till operationsavdelningen som är formade av tidigare 

erfarenheter av vården och det preoperativa mötet. Patienterna som har haft goda 

erfarenheter tidigare är benägna att uppleva mindre stress (Moene, Bergbom & Skott, 

2006).  

 

En studie av Louw, Diener, Butler och Puentedura (2013) visar att bra information till 

patienten innan en operation kan bidra till att patienten känner sig trygg och 

copingförmågan ökar. De patienter som är väl informerade från början, innan de blir 

opererade, klarar att hantera postoperativ smärta bättre. De beskriver även att om 

patienten är stressad eller har ökad ångest i den preoperativa fasen så ökar risken för att 

de ska få ökad postoperativ smärta. 

 
2.4.2 Musik 

Det finns ett antal studier som har undersökt musikens nytta vid olika operationer och 

de har fått fram olika resultat. Matsota et al (2013) upptäckte att stressen som 

patienterna upplevde innan operationen försvann om de fick lyssna på musik innan 

operationen. De observerade att färre hypertensiva episoder inträffade under 

operationen. Pre- och postoperativ användning av musik resulterade i mindre 



  
 

8 

postoperativ smärta, ångest och mindre användande av farmakologisk analgesi som 

ledde till tidigare tarmrörelser. De gjorde även en jämförelse mellan att ge midazolam 

preoperativt eller att lyssna på avslappnande musik och resultatet visade att 

avslappnande musik minskade nivån av ångest i en preoperativ miljö i större 

utsträckning än den farmakologiska åtgärden. Jose, Verma och Arora (2012) undersökte 

om musik kan vara ett alternativ till att minska postoperativ smärta. De mätte puls, 

blodtryck och patienterna fick skatta sin smärta innan och efter att de haft musikterapi. 

Det framkom att patienterna blev avslappnade och det i sin tur gjorde att andningen blev 

lugnare, blodtrycket och pulsen sjönk, samtidigt som musklerna slappnade av. 

 
2.4.3 Massage 

Inom omvårdnadsforskning som handlar om perioperativ vård har det tillkommit många 

kompletterande terapier och omvårdnadsåtgärder som minskar postoperativ smärta och 

kan tillämpas under det perioperativa fasen. Ucuzal och Kanan (2014) beskriver 

användning av fotmassage som effektiv metod för minskning av postoperativ smärta 

hos patienter som genomgår bröstkirurgi. Forskarna har genomfört en experimentell 

studie där patienterna erhållit 20 minuters fotmassage direkt efter operationens slut. 

Samtliga patienter skattade lägre smärta vid 5, 30, 60, 90 och 120 minuter postoperativt 

jämfört med patienterna i kontrollgruppen som fått sedvanlig farmakologisk analgesi. 
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3 Teoretisk referensram 
Joyce Travelbees omvårdnadsteori har valts som teoretisk referensram. Travelbees 

omvårdnadsteori är en interaktionsteori vilket innebär att den utgår från samspelet 

mellan sjuksköterska och patient som grund för omvårdnaden (Kristoffersen, 2006).  

Travelbee fokuserar i sin teori på mötet och kommunikationen med patienten och målet 

för sjuksköterskans omvårdnad är att kartlägga patientens upplevelser, förstå patientens 

livsvärld, ha en bra och öppen kommunikation och att skapa en mellanmänsklig relation 

till patienten. Det finns ingen klar definition av hälsa enligt Travelbee men hon menar 

att hälsa innefattar en persons fysiska, känslomässiga och andliga tillstånd och 

understryker patientens subjektiva upplevelse av hälsa som central i 

omvårdnadssammanhanget (Kristoffersen, 2006; Travelbee, 1971). 

Omvårdnad ses som en mellanmänsklig dimension som etableras mellan patient och 

sjuksköterska enligt Travelbees teori. Syftet i omvårdnaden är att hjälpa patienten 

hantera sin sjukdom, upplevelser och finna en mening i sina livserfarenheter. För att 

uppnå omvårdnadens syfte måste en mellanmänsklig relation etableras mellan 

sjuksköterskan och den sjuka individen. Relationen är en process som sjuksköterskan är 

ansvarig för att den etableras och upprätthålls och det krävs även ömsesidigt samspel 

mellan sjuksköterskan och patienten. Att bygga upp en mellanmänsklig relation mellan 

en sjuksköterska och en patient är tidskrävande process därför är det av stor vikt att 

sjuksköterskan får möjlighet till tid att etablera en relation (Kristoffersen, 2006; 

Travelbee, 1971).  

Travelbees omvårdnadsteori framhåller också vikten av kommunikation i 

omvårdnadsarbetet och ser kommunikationen som ett av sjuksköterskans viktigaste 

redskap som är en förutsättning för att uppnå syftet med omvårdnaden. (Kristoffersen, 

2006; Travelbee, 1971). Travelbee (1971) hävdar att kommunikation är en målinriktad 

process som möjliggör att en mellanmänsklig relation till patienten kan etableras vilket 

är grunden till att målet för omvårdnaden kan uppnås. Dagens sjukvårdssystem 

underlättar inte för den processen, system som präglas av en tydlig ökning av elektiv 

kirurgi, strävan efter korta vårdtider och fokus som ligger främst på den akuta 

symptombilden som orsakat att patienten hamnat inom slutenvården. Det ställer stora 

krav på sjuksköterskan som enligt Travelbee (1971) i sitt möte med patienten bör se 

hela människan och dennes fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov för att 

kunna planera omvårdnaden och vidta adekvata omvårdnadsåtgärder.  

Utifrån detta synsätt analyseras i denna studie anestesisjuksköterskornas uppfattningar 

om omvårdnadsåtgärder som lindrar den postoperativa smärtan hos patienten. Författare 

till denna studie har observerat att på operationsavdelningar tillämpar 

anestesisjuksköterskor olika omvårdnadsåtgärder i olika utsträckning. Genom denna 

fenomenografiska intervjustudien granskar författarna dem uppfattningarna av 

fenomenet som ligger bakom den observerade variationen.  

 

4 Problemformulering 
Postoperativ smärta är en oundviklig följd av en kirurgisk åtgärd och samtidigt ett 

mycket komplext fenomen. Det är många faktorer som påverkar människans 

uppfattning av smärta och det är svårt att ge en heltäckande förklaring till fenomenet. 

Den subjektiva smärtupplevelsen hos patienten påverkar även hur sjukvårdspersonalen 

bemöter smärta. Omvårdnadsåtgärder gällande smärtlindring i samband med operation 

kan förbättras genom att anestesisjuksköterskan ökar sin kunskap om smärta och 

engagerar sig i patientens upplevelse av smärta. Många patienter upplever måttlig till 

svår smärta under postoperativa förloppet trots att det finns omfattande kunskaper om 

den postoperativa smärtans mekanismer. Anestesisjuksköterskan har en viktig roll för 
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att förebygga den postoperativa smärtan hos patienten och det är av stor vikt att sprida 

denna kunskap. 

 

5 Syfte 
Syftet med studien är att belysa anestesisjuksköterskans uppfattningar om perioperativa 

omvårdnadsåtgärder för att förebygga smärta efter ett kirurgiskt ingrepp. 

 

6 Metod 
Studien riktar sig till att undersöka anestesisjuksköterskans uppfattning av vilka 

omvårdnadsåtgärder som utförs perioperativt i det dagliga arbetet och som bidrar till att 

postoperativ smärta hos patienter minskar. I studien användes fenomenografisk metod 

(Marton och Booth, 2000). Individuella intervjuer med anestesisjuksköterskor 

genomfördes och analyserades med induktiv ansats. Individuella intervjuer med öppna 

frågor är den mest lämpliga metoden för datainsamlingen i fenomenografiska studier 

enligt Larsson och Knutsson Holmström (2017). Forskning med fenomenografisk ansats 

syftar till att kartlägga olika uppfattningar av ett fenomen samt leder till analys av 

uppfattningarnas inbördes relation (Larsson & Knutsson Holmström, 2017). Marton och 

Booth (2000) benämner det som andra ordningens perspektiv när dessa uppfattningar 

eller sätt att erfara fenomenet är föremål för forskning. Forsberg och Wengström (2016) 

beskriver den fenomenografiska metoden som en undersökning av variation och 

uppfattningar i den faktiska världen och lyfter även fram att skillnaden mellan vad något 

är och vad något uppfattas som är en viktig del i fenomenografin. 

 

6.1 Urval 

För att förklara och beskriva anestesisjuksköterskors uppfattningar om perioperativa 

omvårdnadsåtgärder för att minska postoperativ smärta utgick studien från en kvalitativ 

ansats. Studiens inklusionskriterier var: sjuksköterskor som avlagt 

specialistsjuksköterskeexamen i anestesi, anställning som anestesisjuksköterska på en 

av de tillfrågade operationsenheterna. Ett strategiskt urval användes i studien i avseende 

att välja informanter som har mycket att berätta om fenomenet (Larsson & Knutsson 

Holmström, 2017; Forsberg & Wengström, 2016). I urvalet inkluderades individer i 

varierande åldrar, både kvinnor och män med olika arbetslivserfarenheter. Inledningsvis 

skickades ett informationsbrev till verksamhetschefer för ett godkännande att få 

genomföra studien (Bilaga 1), samt att be om anestesisjuksköterskornas mailadresser. 

Därefter skickades informationsbrev ut till anestesisjuksköterskorna med förfrågan om 

att delta i studien (Bilaga 2). Intresserade anestesisjuksköterskor ombads kontakta oss 

för bokning av intervju under vecka 4 och 5 år 2018.  Antalet informanter var 15 

stycken, tolv kvinnor och tre män, i åldrar från 29 - 62 år. Antalet yrkesverksamma år 

som anestesisjuksköterska var ett - 33 år. Information om informanterna presenteras i 

Tabell 1. 
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Tabell 1. Information om deltagande informanter 

 

Informanter Kön Ålder 
Antal år som 

anestesisjuksköterska 

1. Kvinna 35 8 

2. Kvinna 60 30 

3. Kvinna 54 17 

4. Man 35 1 

5. Man 39 5 

6. Kvinna 61 33 

7. Man 40 8 

8. Kvinna 52 15 

9. Kvinna 34 5,5 

10. Kvinna 36 10 

11. Kvinna 36 7 

12. Kvinna 29 1 

13. Kvinna 55 29 

14. Kvinna 62 31 

15. Kvinna 42 4 

 

 

6.2 Datainsamling 

Studien har utgått ifrån en semi-strukturerad intervjuguide med öppna frågor (Bilaga 3). 

Intervjuguiden omfattade ett antal förutbestämda frågor som var relevanta och som väl 

täckte studiens syfte. För att få en ändå djupare förståelse av fenomenet användes 

följdfrågor. Intervjuerna tog mellan 25 - 45 minuter och de genomfördes i samtalsform 

och spelades in på ljudband för att sedan transkriberades verbatimt och analyseras. I 

samband med intervjuerna har samtliga informanter skrivit på ett samtyckesformulär 

om frivilligt deltagande i studien (Bilaga 4). 

 

6.3 Databearbetning och analys 

Den fenomenografiska analysen genomfördes i sju steg enligt Sjöström och Dahlgren 

(2012).  

 

Steg 1 

Det transkriberade datamaterialet lästes igenom flera gånger för att lära känna materialet 

och för att få en klar uppfattning om innehållet. Alla delar i datamaterialet har fått lika 

mycket uppmärksamhet och ingen sortering av datamaterialet genomfördes ännu. Det 

första steget i analysprocessen har påbörjats redan under transkribering av den inspelade 

data vilket utfördes av forfattarna till denna studie. 

 

Steg 2 

Materialet lästes igenom på nytt och de meningsenhetr som beskrev informantens egna 

reflektioner och erfarenheter av fenomenet markerades. Dessa benämns som 

uppfattningar och betyder sätt att förstå fenomenet och är ett uttryck för relationen 
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mellan informanten och fenomenet. I detta steg genomfördes en urskiljning och 

kondensation av meningsenheterna.  

 

Steg 3 

De markerade meningsenheterna lästes åter igenom för att kartlägga de aspekter av 

fenomenet som intervjupersonerna fokuserar på. Dessa meningsenheter förstås inom 

fenomenografin som preliminära sätt att förstå fenomenet. Samtliga preliminära sätt att 

förstå fenomenet från alla informanter analyserades därefter i avseende att se likheter 

och skillnader. 

 

Steg 4 

Därefter gjordes en sammanfattande beskrivning av meningar som skildrade 

informantens sätt att förstå fenomenet vilket benämns för preliminära sätt att förstå 

fenomenet. Denna del av analysen avslutades med att tilldela liknande sätt att förstå 

fenomenet i samma kategori.  

 

Steg 5 

Författarna till denna studie har därefter försökt fånga den väsentliga meningen med en 

viss kategori och formulera beskrivningar för varje kategori. Kategorierna kallas för 

beskrivningskategorier och författarna till denna studie har strävat efetr att dessa ska 

vara ömsesidigt uteslutande och kvalitativt skilda från varandra. Här omprövades det 

dem olika preliminära sätt att förstå fenomenet för att säkerställa att dessa har placerats i 

rätt kategori. 

 

Steg 6 

I det sjatte steget namngav författarna varje enskilt kategori utifrån vilka uppfttningar 

respektive kategorin byggs på. Forfattarna fokuserat på den centrala innebörden i varje 

kategorin och försökt hitta namn som nära beskriv innebörden. Efter det steget i 

analysprocessen kallas kategorierna för beskrivningskategorin. Beskrivningskategorier i 

en fenomenografisk metod har till syfte att visa de olika sätt som fenomenet kan förstås 

på och uttrycker tankemönster som finns i gruppen av informanter. 

 

Steg 7  

Liknelser och skillnader inom beskrivningskategorierna och mellan 

beskrivningskategorierna beskriver forfattarna till studien i det avslutatnde sjunde steget 

i analysen. Varje kategori har sin unika karaktär och byggs av olika uppfattningar som 

frammkommit i intervjuerna. Samtliga kategorier bildar utfalsrummet vilket definieras 

som beskrivning av variation på kollektiv nivå där inga enskilda röster framträder. 

Utfalsrummet beskrivs i studiens resultat. 

 

6.4 Etiska övervägande 

Studien följde råd och krav för forskning på människor enligt Helsingforsdeklarationen. 

Helsingforsdeklarationen är ett grundläggande dokument för etiska riktlinjer inom 

humanforskning och beskriver normer för hur forskning skall planeras genomföras och 

granskas. Helsingforsdeklarationen handlar också om att information och samtycke är 

grundläggande, samt om att studiedeltagarnas rättigheter och integritet skall beaktas 

(World Medical Association [WMA]).  

 

Helsingforsdeklarationen lyfter fram fyra grundläggande etiska principer: 

autonomiprincipen, icke-skada principen, godhetsprincipen samt rättviseprincipen 

(WMA). Autonomiprincipen uppfylldes genom att ge våra intervjuade personer rätt till 
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självbestämmande angående deltagande i studien. För övrigt kommer samtliga deltagare 

att vara välinformerade om studiens syfte och metod. Deltagande i studien var frivilligt 

och tid och plats för intervjun bestämdes av den som ville delta i studien. Intervjun 

kunde av den som är med avbrytas när som helst utan att några skäl behöver anges. 

Detta finns skriftligt dokumenterat i samtyckesblanketen och upprepades muntligt i 

början av intervjun. Icke-skada principen tillgodosågs genom frivilligt deltagande och 

möjligheten till avsteg från intervju samt genom att deltagarna inte utsattes för någon 

form av smärta eller fysisk manipulation i samband med intervjun. Samtliga intervjuade 

erhöll samma information innan intervjun på så sätt tillämpades rättviseprincipen. 

Godhetsprincipen uppfylles genom att syftet med studien var att undersöka ett fenomen 

och genom analys finna en ny kunskap som kan i sin tur bidra till utveckling av 

perioperativ omvårdnad. Därmed hade studien inga ekonomiska vinster som avsikt. 

 

Vetenskapsrådet (www.codex.vr.se/texts/HSFR) påpekar vikten av konfidentialitet som 

ytterligare en av grundläggande etiska principer inom human forskning. I det insamlade 

materialet är de intervjuade personerna anonyma genom att materialet har blivit kodat i 

syfte att ingen information kan kopplas till en enskild person eller arbetsplats. Det 

framkom inte heller på vilken arbetsplats intervjupersonerna arbetade. Intervjuerna 

behandlades konfidentiellt och inspelningsbanden har makulerats efter transkriberingen.  

 

En etisk egengranskning har genomförts utifrån det frågeformulär som är tillgänglig på 

Etikkommittén Sydosts hemsida. Studien behöver inte tas vidare till Regional 

Etikprövningsnämnd. 

 

7 Resultat 
Syftet med denna studie är att undersöka anestesisjuksköterskors uppfattningar om 

perioperativa omvårdnadsåtgärder som lindrar postoperativ smärta. Analysen av 

transkriberande intervjuer resulterade i fyra beskrivningskategorier med 18 

uppfattningar som beskrev omvårdnadsåtgärder som anestesisjuksköterskan kan 

tillämpa för att lindra postoperativ smärta hos patienten. Kategorier som framkom utav 

analysen är: Att ge tydlig information och upprätthålla en bra kommunikation, Att 

lindra oro och stress, omvårdnadsåtgärder som bidrar till fysiskt välbefinnade och 

planera och genomföra medicinering i rätt tid. 

 

Informanterna i studien har uppfattat att tydlig kommunikation mellan 

anestesisjuksköterska och patient samt inom vårdteamet ligger som grund till rätt 

bedömning av smärtintensiteten samt utvärdering av omvårdnandsåtgärder som 

tillämpats. Därför ingår den kategorin i övriga tre beskrivningskategorier vilket 

presenteras i tabellen nedanför.  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR
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Figur 1 Beskrivningskategorier 

 

 

7.1 Att ge tydlig information och upprätthålla en bra kommunikation 

I den första beskrivningskategorin framkom det ofta hur viktigt det är med information 

som ges till patienten perioperativt. Rätt information till patienten som är given i rätt tid 

innan operationen kan i sig innebära för patienten en lindring av den postoperativa 

smärtan enligt informanterna i studien. Uppfattningen var att patienten kan bättre 

hantera den postoperativa smärtan om denne känner sig trygg, förberedd på vad som ska 

hända under det perioperativa förloppet och upplever kontroll över sin situation.  

 
” jag kan tycka ibland att det är viktigt med information om det som händer runt omkring … 

själva sövningen som man är rädd för … bara att informera om det som ska hända är ett sätt att 

skapa trygghet” 

 

Utan tillräcklig information blir patienten orolig, nervös och kan få ångest vilket enligt 

informanternas uppfattning vilket kan leda till ökad smärta postoperativt.  

 
” man försöker få kontakt med patienten å få dom med på tåget på ett eller annat sätt … om det 

går … om dom är med liksom … men jag försöker att visa dom att jag är lugn och att det inte är 

nån stress liksom för det tror jag också kan ge upphov till i slutändan smärta faktiskt … oro kan 

ge smärta.. oro och osäkerhet” 

 
” att presentera sig i vänthallen och berätta hur det ska gå tillväga och vara lugn … lugnt och 

stilla …om man märker att de är lite uppstressade och så tar man det extra lugnt och 

informerar dom … det tycker jag man tjänar på att man är själv lugn och stilla då tycker jag att 

det går åt mindre smärtmediciner faktiskt” 

 

Vid första mötet bör anestesisjuksköterskan kontrollera hur patienten mår, hur insatt 

han/hon är i vad som ska hända. Informanterna ansåg att patienterna har ett behov av 

faktisk information om hur smärta uppstår och hur den kommer att påverka dem 

postoperativt och uppfattar detta betydelsefullt för patienterna. Icke verbal 

Att ge tydlig 
information och 

upprätthålla en bra 
Kommunikation

Att lindra oro och 
stress

Omvårdnadsåtgärder 
som bidrar till fysiskt 
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Planera och 
genomföra 

medicinering i rätt tid
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kommunikation, att se, beröra och läsa av patientens kroppsspråk har framkommit för 

anestesisjuksköterskan som ett viktigt verktyg när det gäller bedömning av 

smärtintensiteten. Den icke verbala kommunikationen med patienten är speciellt 

nödvändig när patienten inte kan medverka på grund av påverkan av anestesiläkemedel. 

Informanterna uppgav att i detta skede förlitade de sig mycket på vitala parametrar i 

syftet att bedöma smärtpåverkan hos patienten, tillämpa relevanta omvårdnadsåtgärder 

och utvärdera dessa. Det framkom även av informanterna att alla patienter är olika och 

ger olika uttryck för sin smärta. 

 
”En del säger ingenting alls en del pratar jättemycket och då kanske inte det liksom är ett 

orosmoment utan… det kan det ju också va men ibland så kan det ju va att dom kanske ger 

uttryck för smärta på olika sätt” 

 

Rätt information om premedicineringen som patienten erhållit är viktig för 

anestesisjuksköterskan. Informanterna uppfattar att det i vissa fall brast 

kommunikationen mellan vårdavdelningen och anestesipersonalen angående vad 

patienten har fått för premedicinering. Även bristande kommunikation mellan patienten 

och anestesisjuksköterska hindrade sköterskan från att tillämpa optimala 

omvårdnadsåtgärder som kan minska postoperativ smärta. Otillräcklig kommunikation 

försvårar även för anestesisjuksköterskan att avläsa smärtintensiteten hos patienten och 

utvärdera vidtagna smärtlindrande omvårdnadsåtgärder. Informanterna i denna studie 

uttryckte att det är av stor vikt att upprätthålla en god kommunikation i vårdteamet. 

Detta kan bidra till att adekvata omvårdnadsåtgärder som kan lindra postoperativ smärta 

ges i rätt tid. Vissa informanter uppskattade en tydlig kommunikation och ömsesidig 

dialog med narkosläkare gällande den planerade och individanpassade smärtlindringen. 

De uppfattade även att operatören kunde bidra med användbar information om 

genomförda kirurgiska åtgärder vilket kunde hjälpa till att anpassa relevant 

smärtlindring till patienten. 

 
”Att man har en dialog med operatören narkosläkaren och andra anestesisjuksköterskor om 

man blir avlöst, den här dialogen tycker jag är viktig” 

 

7.2 Att lindra oro och stress 

Flera informanter talade om att faktorer som ökar det psykiska välbefinnandet även har 

en smärtlindrande effekt för patienten. Informanterna underströk vikten av att skapa 

trygghetskänsla hos patienten. En lugn och stressfri miljö var något som bidragit till 

välbefinnandet enligt anestesisjuksköterskorna som intervjuades i denna studie. 

Informanterna uppfattade att det var viktigt att se andra faktorer som påverkar 

upplevelsen av smärta förutom vad sjukdomen eller det kirurgiska ingreppet orsakat. 

Bland dessa faktorer utmärkte sig oro och stress vilka intensifierar smärtupplevelsen hos 

patienten. För att lindra oro och stress uppgav informanterna att strävan efter ett bra 

bemötande av patienten är en viktig strategi för anestesisjuksköterskan. 

 
”Det är inte bara den  fysiologiska reaktionen utan det är så mycket annat som påverkar 

upplevelsen av smärta” 

 
”Får man patienten att känna sig trygg så kommer det att verka som en smärtlindring i sig, det 

är jag helt övertygad om att det är så även om eh det kanske inte är mätbart” 

 

Förutom att oro och ångest potentierar smärtupplevelsen uppfattade informanterna att 

intensiv smärta kan försvåra medicineringen av patienten. Anestesisjuksköterskorna 
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uppgav att det därför är av stor vikt att tillämpa varierande omvårdnadsåtgärder för att 

förebygga uppkomsten av intensiv smärta hos patienten. 

 
”En lugn patient är ju bättre än en orolig patient för det frisätt ju vi vet ju att det frisätts olika 

kemiska processer i kroppen som kan blockera eller förhöja smärtan… blockera våra läkemedel 

och förhöja patientens egna smärtupplevelser” 

 

Om musik hade någon inverkan på smärtupplevelsen hade inte informanterna någon 

tydlig åsikt om. Anestesisjuksköterskorna uppfattade att lyssna på musik perioperativt 

hade en bra effekt på patientens välbefinnande men de uppgav att det var svårt att 

utvärdera musiken påverkan på upplevelsen av den postoperativa smärtan. Det har 

framkommit åsikter om att lyssna på musik är en positiv distraktion som skyddar vakna 

patienter från ljud som upplevs som stressande som till exempel den tekniska 

utrustningen eller samtal mellan vårdpersonalen. Anestesisjuksköterskorna uppfattade 

att musiken i hörlurarna isolerar från obehagliga ljud på operationssalen och på så sätt 

kan oro och smärta minska hos patienten. 

 
”De säger att de är oroliga innan och att de ska opereras i lokalbedövning, blockader eller 

spinaler … de vill inte höra någonting. Ja men då frågar jag om patienten vill ha hörselkoppar 

eller lyssna på musik. Erbjuder man det.” 

 
”ja musik kan man ju använda det är nog ganska så bra tycker jag men då har de ju oftast 

lokalbedövning men det känns inte som att det är i smärtstillande syfte utan det är mer som att 

de ska kunna tänka på nåt annat om de är nervösa… och så lite distraherande” 

 

7.3 Omvårdnadsåtgärder som bidrar till fysiskt välbefinnande 

Omvårdnadsåtgärder som främjar fysiskt välbefinnande som har framkommit i studien 

är bland annat vikten av rätt uppläggning på operationsbordet. Anestesisjuksköterskorna 

betonade att det var viktig att i samråd med patienten hitta en optimal och bekväm 

kroppsställning på operationsbordet som inte orsakar ytterligare smärta för patienten. 

Informanterna har även beskrivit att felaktigt uppläggning på operationsbordet kan 

potentiera smärta från det kirurgiska ingreppet vilket inte är önskvärt. 

”se till att de inte har urin i blåsan och se till att de ligger bra så att det inte är något annat som 

kan orsaka besvär.” 

 

”ja alltså man kan ju göra rörelse att man rör lite på armarna och lyfter lite på huvudet och på 

lederna och så där för att ligga still i två timmar det är inte många som gör det i vaket tillstånd 

man ändrar ju sig hela tiden och så där så det brukar jag göra också” 

 

Det framkom en tydlig uppfattning hos informanterna om att lägesändringar och 

omvårdnadsåtgärder som förhindrade tryck under operationen bidrog till att 

postoperativ smärta minskade. Även omvårdnadsåtgärder som hjälper att upprätthålla 

optimal kroppstemperatur uppfattas som viktiga för att lindra smärtintensiteten under 

både intraoperativa och postoperativa fasen. En tidig postoperativ mobilisering 

uppfattades som lindrande för postoperativ smärta hos vissa patientgrupper enligt 

studiens informanter. 

 
”och det här att vara inte vara nerkyld… det här att en patient som har en bra 

kroppstemperatur under operationen… att man ändå får lite värme och så det kan ju vara 

jättejobbigt om man postoperativt ligger och skakar för att man inte har fått den här extra 

värmen under operationen och det kan ju också påverka att det gör lite ont… lite mer ont”  
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”Fryser de så måste man se till att de blir varma, är de kissnödiga innan så måste man få gå 

och kissa för att allt sådant lagras ju på och kan ju påverka smärta.” 

 

 

7.4  Planera och genomföra medicinering i rätt tid  

Läkemedel är en omfattande del i den perioperativa omvårdnaden. Informanterna i 

denna studie beskrev farmakologiska åtgärder när de blev tillfrågade om uppfattningar 

om omvårdnadsåtgärder som lindrar postoperativ smärta. Utifrån det har författarna till 

studien valt att kategorisera farmakologiska åtgärder som omvårdnadsåtgärder. 

 

Många informanter uppfattade den preoperativa medicineringen som en viktig faktor för 

den postoperativa smärtans uppkomst och intensitet. Informanterna uppfattade att 

patienter som har mer smärta intraoperativt lider av mer intensiv och svårbehandlad 

postoperativ smärta. Tidsaspekten i den preoperativa medicineringen lyftes ofta av 

anestesisjuksköterskorna, det var viktigt att premedicineringen intas av patienten i rätt 

tid inför det kirurgiska ingreppet för att läkemedlet ska hinna göra verkan. 

Informanterna tog även upp att de tycker det är viktigt att planera den postoperativa 

smärtlindringen i tid.  

 
”Snapsarna ska man ha i början på kalaset inte när man går hem.” 

 

”Förhoppningsvis så har de börjat innan, det är den viktigaste delen … att de börjat med 

smärtlindringen innan, oavsett om de har ont eller inte. Man börjar ge dem innan och är det så 

att de inte har fått någon innan så bör man ju ge dem för att de ska vara smärtstilla efteråt. För 

att nuförtiden så är det våra anestesimedel så kortidsverkande så det gäller att man ligger 

steget före.”  

 

Det framkom även en uppfattning  att det varierar mycket mellan olika avdelningar 

gällande hur premedicineringen sköts och vissa informanter tyckte till och med att det 

slarvas mycket gällande premedicineringen. Detta har gjort anestesisjuksköterskorna 

osäkra på hur förberedd patieten är vilket försvårar smärtlindringen av patienten. 
 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Författarna till denna studie har strävat under själva studien efter att säkerställa 

trovärdigheten i studien. Bedömning och analys av studiens övergripande hållbarhet har 

utgått från Kristenssons (2014) beskrivning av trovärdighetsbegrepp och dess fyra 

dimensioner: tillförlitlighet (credibility), överförbarhet (transferability), giltighet 

(dependibility) och verifierbarhet (confirmability).  

Studiens syfte var att beskriva anestesisjuksköterskors uppfattningar om de 

perioperativa omvårdnadsåtgärder som lindrar den postoperativa smärta hos patienten. 

För att besvara studiens syfte valdes en fenomenografisk metod för att kunna analysera 

och beskriva skillnader och likheter i anestesisjuksköterskornas uppfattningar av 

fenomenet. Enligt Dahlgren och Johansson (2015) är det som karakteriserar 

fenomenografi som analysmetod att variationen av individers uppfattningar av ett 

fenomen står i fokus. Därför anses det att fenomenografi varit den mest relevanta 

analysmetoden för att kunna besvara syftet. Resultatet anses besvara studiens syfte 

därmed bedöms att syftet med studien är uppnått. 

I studien utfördes ett strategiskt urval vilket ökar studiens trovärdighet enligt Larsson 

och Knutsson Holmström (2017). Ett strategiskt urval, som samtliga kvalitativa urvalen, 
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sker genom att välja informanter som har mycket att berätta om forskningsfrågan 

(Forsberg & Wengström, 2016). För att nå informanter som kan besvara studiens syfte 

tillfrågades avdelningschefer på tre enheter i södra Sverige om tillåtelse för 

genomförande av intervjuer med anestesisjuksköterskor. En av de tre tillfrågade 

enheterna hade inte möjlighet att ställa upp på våra önskemål om genomförande av 

intervjuer inom tidsramar angivna i tidsplanen därför exkluderades enheten.  

Efter att informanterna har svarat på bakgrundsfrågor (kön, ålder, antal år som 

yrkesverksamma anestesisjuksköterskor) kunde en bred variation i urvalet konstateras.  

Det var tolv kvinnor och tre män, i åldrar från 29 till 62 år som deltog i studien och 

antalet yrkesverksamma år som anestesisjuksköterska skilde sig bland informanterna 

mellan ett och 33 år. En spridning mellan ålder, kön och antal år som yrkesverksamma 

sjuksköterskor var av intresse för författarna till denna studie eftersom det är ett bra sätt 

att få en varierad bild av fenomenet man undersöker och är till fördel när det gäller 

studiens trovärdighet (Larsson & Knutsson Holmström, 2017). Författarna till studien, i 

sin strävan efter att stärka resultatets överförbarhet, presenterar i en tabell en 

beskrivning av studiens informanter gällande variationen i kön, ålder och 

yrkeslivserfarenhet. Inom kvalitativ forskning förstås överförbarheten som resultatens 

giltighet i andra sammanhang än de som finns representerade i studien (Kristensson, 

2014). Författarna till denna studie bedömer att studiens resultat är i stor utsträckning 

generellt applicerbart inom den perioperativa vården oavsett enhetens profilering eller 

patientens sjukdomstillstånd. Omvårdnadsåtgärderna som framkommit i informanternas 

uppfattningar om lindring av den postoperativa smärtan kan även utföras av annan 

personal på operationsavdelningen än anestesisjuksköterskan själv som t.ex. bekväm 

uppläggning  på operationsbordet eller värmebehållande åtgärder. Studiens resultat kan 

vara giltiga även någon annanstans än på operationsavdelningen där postoperativ smärta 

kan uppkomma t.ex. vid vissa invasiva undersökningar eller behandlingar enligt 

författarnas bedömning vilket talar för hög grad av överförbarhet. 

 

Antalet informanter i studien är 15 stycken. I en fenomenografisk studie är det enligt 

Larsson och Knutsson Holmström (2017) önskvärt med 20 informanter vilket anses vara 

tillräckligt för att kunna få en bra variation i uppfattningar om fenomenet. Vidare 

beskriver Larsson och Knutsson Holmström (2017) att ofta framkommer inga nya 

uppfattningar efter att tio – tolv intervjuer ha blivit analyserade därför kan även studier 

med färre än 20 intervjuer generera tillfredställande resultat. Det hade varit önskvärt att 

genomföra fler intervjuer men i relation till aktuell metodlitteratur bedöms antalet 

informanter i urvalet som tillfredställande. Det har främst varit studiens tidsramar som 

begränsat forskarnas möjligheter till att utöka antalet informanter. Informanter har alla 

varit yrkesverksamma och haft olika långa arbetslivserfarenheter som sjuksköterskor på 

specialistnivå med riktning mot anestesi vilket bedöms vara relevant och rätt målgrupp 

för att kunna besvara studiens syfte.  

 

Studiens svaghet kan däremot vara den icke jämnvikta könsfördelningen i gruppen av 

deltagande personer då endast tre manliga informanter, respektive tolv kvinnor, deltagit 

i studien. Det ojämna könsfördelningen i studien skulle kunna leda till att enbart 

kvinnornas uppfattningar framkommit i utfallsrummet om det fanns skillnader i 

uppfattningar av fenomenet mellan kvinnliga och manliga informanter. Samtidigt som 

kan det tolkas som en återspegling av den verkliga populationen av yrkesverksamma 

sjuksköterskor. Enligt Socialstyrelsens rapport (2016) har de flesta yrken inom hälso- 

och sjukvårdssektorn en kvinnlig majoritet och specifikt för sjuksköterskeyrket är 88 % 

kvinnor respektive 12 % män. 
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För fenomenografiska studier anses intervju vara den mest lämpliga metoden för 

datainsamlingen eftersom det är människan själv som kan berätta om sina uppfattningar 

om fenomenet (Larsson & Knutsson Holmström, 2017; Sjöström & Dahlgren, 2002; 

Wihlborg, 2017). Intervjuerna som utfördes varit semistrukturerade, enskilda och 

innehöll ett begränsat antal öppna frågor samt fortsättnings- och uppföljningsfrågor 

utifrån informanters egna beskrivningar av fenomenet. Båda författarna till studien har 

varit närvarande vid genomförande av samtliga intervjuer och dessa spelades in samt 

transkriberades ordagrant. Val av datainsamlingsmetoden samt genomförande av 

datainsamlingen stärker studiens trovärdighet genom att höja resultatets verifierbarhet. 

Författarna till denna studie har strävat efter att säkerställa verifierbarheten i resultatet 

genom att grunda studiens resultat på ett hållbart insamlat datamaterial. Till studiens 

svaghet kan inräknas att författarna haft en begränsad möjlighet till samarbete på grund 

av ett stort geografisk avstånd mellan varandra. Kommunikation under 

forskningsprocessen genomfördes till viss del via internet.Trovärdigheten höjs 

ytterligare även på grund av att ingen av informanterna i studien varit på något sätt i 

beroendeställning gentemot författarna till denna studie.  

Till studiens fördel gällande trovärdigheten tillkommer även det att respondenterna 

erhållit både skriftlig och muntlig information om studiens syfte och genomförande 

samt kunde närsomhelst välja att avbryta intervjun (Wihlborg, 2017). Intervjuerna har 

tagit mellan 25 - 45 minuter vilket faller inom ramar som beräknades innan studien 

påbörjats. Intervjuerna genomfördes enligt intervjuguiden som utformats av båda 

forskarna innan studien påbörjats vilket skapar samma förutsättningar i alla intervjuer. 

Användning av en intervjuguide i datainsamlingen har bidragit till att resultatets 

stabilitet stärkts vilket höjer studiens giltighet enligt Kristensson (2014). Samtidigt 

bedömer författarna till studien att studiens stabilitet över tid inte kan bedömas eftersom 

det är omöjligt att förutse och estimera utvecklingen inom medicin och vårdvetenskap 

när det gäller postoperativ smärta. 

 

Intervjufrågorna var av den öppna karaktären och anses vara relevanta för att besvara 

studiens syfte vilket kan öka studiens trovärdighet (Larsson & Knutsson Holmström, 

2017). 

 

Pålitligheten i studien förstås enligt forskarna som rimlighet i utförande av analys och 

den säkerställs genom att den insamlade datamaterialet analyseras och tolkas enligt den 

fenomenografiska analysens fem steg som Larsson och Knutsson Holmström (2017) 

beskriver. Forskarna har först analyserat intervjutexter för att hitta det preliminära sättet 

att förstå fenomenet, lika med uppfattningar om fenomenet, för varje enskild 

intervjuperson. Vidare letades det fram mönstret ur en grupp av samtliga preliminära 

sätt att förstå fenomenet som hittats och därefter bildades fyra beskrivningskategorier. 

Resultaten styrkta med citat presenterades efteråt vilket stärker studiens trovärdighet 

(Ibid; Wihlborg, 2017). 

 

Utfallsrummet i studien består av fyra beskrivningskategorier som är kvalitativt skilda 

och logiskt relaterade till varandra. Enligt Sjöström och Dahlgren (2002) är det 

fördelaktigt när uppfattningar bildar enbart några få beskrivningskategorier. Även 

Stenfors-Hayes, Hult och Dahlgren (2013) understryker att ett mindre antal 

beskrivningskategorier i en fenomenografisk studie höjer utfallsrummets kvalité. Vidare 

lyfter Stenfors-Hayes et al. (2013) andra kriterier för granskning av utfallsrummets 

kvalité - att varje beskrivningskategori beskriver något som är en avgränsad distinktion i 

förståelse av fenomenet samt att beskrivningskategorierna bör vara logiskt relaterade till 

varandra. Studiens utfallsrum bedöms uppfylla samtliga kvalitetskrav och beskriva 
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fenomenet på ett begränsat sätt. Utfallsrummet utformats och analyserats i en dialog 

mellan forskarna vilket är till fördel gällande studiens överförbarhet (Wihlborg, 2017). 

 

8.2 Resultatdiskussion 

När anestesisjuksköterskorna blev intervjuade uppkom fyra beskrivningskategorier om 

deras uppfattningar gällande omvårdnadsåtgärder som lindrar postoperativ smärta. 

Beskrivningskategorierna som bildades var: Att ge tydlig information och upprätthålla 

en bra kommunikation, Att lindra oro och stress, Omvårdnadsåtgärder som bidrar till 

fysiskt välbefinnande och planera och genomföra medicinering i rätt tid. 

 

För att kunna hantera smärta är det viktigt för patienten att ha kontroll över sin situation 

och känna sig trygg. Bristande information kan bidra till mer ökad postoperativ smärta 

och ångest (Lin & Wang, 2005; Carr, Brockbank, Allen & Strike, 2006). Även i 

resultatet av denna studie framkom denna uppfattning.  

 

I en studie av Sjöling, Nordahl, Olofsson och Asplund (2003) framkommer att 

information påverkar upplevelsen av smärta. Den postoperativa smärtan minskade 

fortare för patienter som fått tillräckligt med preoperativ information (Sjöling et al., 

2003). Ett av de största problemen för patienter som genomgår elektiv kirurgi är 

postoperativ smärta. Trots många ansträngningar och nya alternativ så som nya tekniker 

och nya läkemedel fortsätter postoperativ smärta att förekomma i stor utsträckning 

(Paraskevi, Adamantia, Elena & Dimitrios, 2017). Författarna i denna studie har 

undersökt uppfattningar kring omvårdnadsåtgärder som lindrar postoperativ smärta och 

har kommit fram till att det tillämpas olika sorters omvårdnadsåtgärder. Det har 

framkommit att ickefarmakologiska omvårdnadsåtgärder som till exempel information 

och kommunikation uppfattas som en av de mest grundläggande åtgärd som lindrar 

postoperativ smärta. Detta kan vara indikation till att tänka bredare än bara de 

farmakologiska åtgärderna när det kommer till planeringen av smärtlindring under det 

perioperativa förloppet. Enbart att sträva efter att ge moderna läkemedel kan vara 

otillräckligt om kommunikationen till patienten och vårdpersonalen inte fungerar 

adekvat enligt denna studiens resultat. 

 

Goda kommunikationsfärdigheter kan vara ett hjälpmedel för att förstå patienten som 

person, vårdgivaren har ofta begränsat med tid för att skapa kontakt och skaffa sig en 

bild av patientens situation. Bra kommunikation innebär en kvalitetssäkring av 

omvårdnadsarbetet och förebygger att fel och brister inträffar. Icke verbal 

kommunikation är en färdighet som anestesisjuksköterskan använder sig av under 

vårdförloppet. Den viktigaste funktionen är att möta patienten på ett bekräftande och 

uppmuntrande sätt och genom det skapa trygghet och tillit som patienten behöver för att 

öppna sig och dela med sig av sina tankar och känslor. Icke verbal kommunikation kan 

vara ett hjälpmedel när man bygger upp en relation till patienten (Eide & Eide 2009). 

Informanterna i denna studie lyfter fram att alla patienter inte kan uttrycka och 

kommunicera sin smärta vilket försvårar för anestesisjuksköterskans optimala 

tillämpning av smärtlindrande omvårdnadsåtgärder. Även Travelbee (1971) 

understryker i sin omvårdnadsteori som utgör en referensram till denna studie vikten av 

kommunikation för omvårdnaden. Travelbee (1971) beskriver vidare att det är 

sjuksköterskans ansvar att upprätthålla en relation till patienten och se denne som en 

individ med unika behov. För att skräddarsy en individanpassad smärtlindring till 

patienten kan det vara av stor vikt, enligt författarna till denna studie, att utgå från 

Travelbees synsätt på människan som individ. 
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Ett kirurgiskt ingrepp är en stressfylld upplevelse både psykiskt och fysiskt då 

integriteten hotas. Patienten upplever att han inte har någon kontroll över situationen 

eller över resultatet. Detta kan göra att många upplever ångest, otrygghet och 

maktlöshet som in sin tur leder till ökad postoperativ smärta (Holm & Hansen, 2003). 

Ett resultat som framkom i studien var beskrivningskategorien att lindra oro och stress,  

det psykiska välbefinnandet innefattar mycket av ångest, otrygghet och maktlöshet. I 

den här beskrivningskategorin kommer mycket av information och kommunikation igen 

genom lugnande samtal för att patienten ska bli trygg. I resultatet framkom även musik 

som något som kan hjälpa till att lindra oro och stress. Dock var inte alla informanter 

helt övertygande om detta men flertalet uppfattade musik som något positivt för 

patienten. Anestesisjuksköterskorna i denna studie ansåg att musiken fick patienten att 

tänka på något annat än smärta och obehag i samband med operationen. Det innebar en 

distraktion med önskad positiv effekt för patienten. För övrigt hade de en uppfattning 

om att lyssna på musik som patienten själv tyckte om hade en lugnande inverkan och 

minskade postoperativ smärta hos patienten. Däremot uppger informanterna att det är 

svårt att mäta och utvärdera musikens smärtlindrande effekt. Denna del i resultatet 

gällande musikens inverkan på smärta och smärtlindring bekräftas även av andra 

forskningsresultat inom området. I en studie av Nilsson (2008) framkom en teori som 

förklarar smärt-, ångest och stressreducerande effekter av musik är att musik fungerar 

som en distraktion. Patienten fokuserar mindre på de negativa stimuli och istället riktas 

uppmärksamheten mot något som är trevligt och uppmuntrande. Musik upptar 

patientens sinne med något välbekant och lugnande vilket gör det möjligt för patienten 

att fly in i sin ”egna värld” vilket hjälper patienten att slappna av (Nilsson,2008). 

 

Beskrivningskategorin omvårdnadsåtgärder som bidrar till fysiskt välbefinnande 

sammanfattade uppfattningar så som beröring, värme, mobilisering och lägesändringar. 

Det här var uppfattningar som informanterna trodde kunde hjälpa till att minska 

postoperativ smärta. Värme är bra för flera komplikationer som kan uppstå efter ett 

kirurgiskt ingrepp, framför allt ökar det välbefinnandet hos patienten (Valeberg, 2013).  

Bland informanterna fanns det anestesisjuksköterskor som hade en uppfattning om att 

massage kunde bidra postivt som smärtlindrande omvårdnadsåtgärd. Dock definierade 

de dessa åtgärder mer som beröring än som massage. De uppfattade ordet massage som 

en mer omfattande och tidskrävande åtgärd som inte hinns med perioperativt. 

Informanterna beskrev även att de använde sig av beröring som en omvårdnadsåtgärd 

som de utförde utan att planera och reflektera kring smärtlindrande effekter. Dessa 

effekter kan vara oxytocinets lindrande inverkan på smärta och som även ger en känsla 

av lugn. Vid beröring utsöndras oxytocin som är en signalsubstans och hormon som 

stimulerar känselreceptorer i huden (Björkman & Karlsson, 2006). Björkman och 

Karlsson (2006) beskriver vidare att beröring kan påverka patienten på ett positivt sätt, 

det kan främja deras välbefinnande och det kan även stärka relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten.  

 

8.3 Konklusion 

Syftet med denna studie var att undersöka anestesisjuksköterskans uppfattningar om 

perioperativa omvårdnadsåtgärder som förebygger postoperativ smärta hos patienten. 

Det har framkommit att anestesisjuksköterskorna tänker olika när de bedömer 

smärtpåverkan hos patienten och utvärderar effekten av de smärtlindrande 

omvårdnadsåtgärder de tillämpat. Författarna till denna studie har observerat den 

variationen och önskat kartlägga den genom analys av datamaterialet från intervjuer 

med anestesisjuksköterskor. 



  
 

22 

Utfallsrummet i denna studie består av olika uppfattningar om perioperativa 

omvårdnadsåtgärder som lindrar den postoperativa smärtan hos patienten. Bland 

omvårdnadsåtgärderna som uppkommit i resultatet finns det bland annat Planera och 

genomföra medicinering i rätt tid som mycket specifikt riktar sig på smärtlindring. På 

andra sidan av det spektrumet befinner sig de icke farmakologiska omvårdnadsåtgärder 

som mer generellt lindrar oro och stress samt omvårdnadsåtgärder som bidrar till att öka 

det fysiska välbefinnandet och genom det lindra postoperativ smärta. Att ge tydlig 

information och upprätthålla en bra kommunikation  har framkommit som en separat 

och övergripande kategori av omvårdnadsåtgärder som genomsyrar övriga kategorier av 

omvårdnadsåtgärder som lindrar postoperativ smärta hos patienten. 

Det har framkommit att bedömning av smärtintensiteten gör samtliga 

anestesisjuksköterskor på liknande sätt. De samtalar och frågar patienten om den 

upplevda smärta samt observerar de vitala parametrarna. Däremot erbjuder 

anestesisjuksköterskor olika omvårdnadsåtgärder.Vad som ligger till grunden för den 

variationen kan vara fråga till fortsatt forskning kring fenomenet. 

 

 

8.4 Kliniska implikationer 

Studiens resultat kan användas för att öka anestesisjuksköterskors förståelse för att det 

finns en variation av omvårdnadsåtgärder som kan tillämpas perioperativt i syfte att 

förebygga postoperativ smärta. Detta kan i sin tur användas av anestesisjuksköterskan 

för att bemöta varje enskild patient utifrån hans/hennes behov och unika sjukdomsbild. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev till verksamhetschefer 

 

Hej! 

 

Vi heter Agnieszka Fransén och Camilla Green Dahl och läser till 

specialistsjuksköterska inom anestesi vid Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu har vi 

påbörjat arbete med vår magisteruppsats som handlar om perioperativa 

omvårdnadsåtgärder som förebygger postoperativ smärta. Vi är intresserade av att 

intervjua anestesisjuksköterskor därför vänder vi oss till dig med förfrågan om det finns 

möjlighet till att genomföra intervjuerna hos er på Centraloperationen i XX.  

 

Enligt tidsplanen utarbetad i samarbete med vår handledare Carina Werkander Harstäde 

skulle vi jätte gärna vilja genomföra intervjuerna under vecka 4 och 5.  

 

 

Med vänlig hälsning! 

 

Agnieszka Fransén  

af22ex@student.lnu.se 

 

och Camilla Green Dahl 

cg222pg@student.lnu.se 

Har du några frågor så hör gärna av dig. 

 



  
 

II 

Bilaga 2. Informationsbrev till informanter 

 

Till dig som är anestesisjuksköterska på Centraloperationen i  

 

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie 
 

 

Postoperativ smärta är en oundviklig följd av en kirurgisk åtgärd och samtidigt ett 

mycket komplext fenomen där många faktorer påverkar människans uppfattning av 

smärta. Anestesisjuksköterskan har en viktig roll för att perioperativt förebygga den 

postoperativa smärtan hos patienten och vi tycker att det är viktigt att ta del av dennes 

uppfattningar kring detta. 

 

Vi vill därför genomföra en intervjustudie med förhoppningen att resultatet i studien 

kan leda till ökad förståelse för omvårdnadsåtgärder som kan bidra till lindring av 

postoperativ smärta hos patienter och samtidigt minska deras lidande. 

 

Syftet med studien är att undersöka anestesisjuksköterskans uppfattningar av att 

perioperativt förebygga postoperativ smärta hos patienten. 

 

Alla anestesisjuksköterskor som arbetar på centraloperationen kommer att tillfrågas om 

deltagande i denna intervjustudie. Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan 

när som helst avbryta din medverkan. Intervjuerna kommer att genomföras på din 

arbetsplats eller en annan avskild plats som du väljer. Intervjuerna beräknas ta ca 30 

minuter.  

 

Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det 

kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga enskilda 

personer eller sjukhus kommer att kunna identifieras i examensarbetet. 

 

Vi heter Agnieszka Fransén och Camilla Green Dahl och läser till 

specialistsjuksköterska inom anestesi på Linnéuniversitetet i Växjö. I utbildningen ingår 

att göra ett magisterarbete, vilket är anledning till att denna intervjustudie kommer att 

göras. Har du några frågor så hör gärna av dig. 

 

Kalmar 2018-01-14 

 

 

 

 

Studerande:                                              Handledare:  

Agnieszka Fransén                                   Carina Werkander Harstäde 

Tel. 070-3067144                                     Tel. 

Mail: af22ex@student.lnu.se  Mail: carina.harstade@lnu.se 

      

 

Camilla Green Dahl                         

Tel. 070-3982718 

Mail: cg222pg@student.lnu.se 

  



  
 

III 

Bilaga 3. Intervjuguide 

 

Öppna intervjufrågor, för att utveckla en diskussion och reflektion.  

 

• Ålder  

 

• Kön  

 

• Antal år i yrket som anestesisjuksköterska 

 

• Var har du jobbat innan? 

 

• Har du egna erfarenheter av smärta och smärtlindring? T.ex. varit sjuk eller 

opererad? Eller någon av dina närstående varit det? 

 

• Hur identifierar du och bedömer smärtpåverkan hos din patient? 

 

• Du som anestesisjuksköterska tar hand om patienten under hela perioperativa 

perioden. Enligt von Post delas den i tre faser: den pre- intra- och postoperativa 

fasen. På vilket sätt tar du hand om patienten under dessa faser (dvs från att du 

möter patienten innan ingreppet tills du överlämnar till postoperativ enhet) för 

att minska postoperativ smärta? 

 

• Hur utvärderar du dina omvårdnadsåtgärder som du tillämpat? 

 

• Använder du dig av något verktyg för att mäta eller skatta smärtintensiteten 

perioperativt? 

 

• Vad tror du postoperativ smärta påverkas av och beror på? 

 

• Vad är det som perioperativt bidrar mest till att postoperativ smärta förvärras? 

 

• Vad är det som perioperativt bidrar till att postoperativ smärta minskar? 

 

• Vad gör du som sjuksköterska perioperativt som kan minska postoperativ smärta 

hos din patient? 

 

• Har du någon gång varit i en situation där din patient fått oväntat intensiv 

postoperativ smärta? Om svaret JA – Hur tänkte du då? Tänkte du att du hade 

kunnat göra något annorlunda perioperativt? Är det några andra åtgärder som 

man kunnat göra i den situationen? 

 

• Hur skapar du en bra relation till patienten? 

 

• Vilka omvårdnadsåtgärder brukar du ge perioperativt? 

  



  
 

IV 

Bilaga 4. Samtyckesformulär 

 

Jag har tagit del utav informationen om magisteruppsatsen med syftet att belysa 

anestesisjuksköterskans uppfattningar om perioperativa omvårdnadsåtgärder för att 

förebygga smärta efter ett kirurgiskt ingrepp. Fått tillfälle att ställa frågor, fått dem 

besvarade och samtycker till deltagande.  

 

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst 

kan avbryta min medverkan utan att ange orsak. 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Underskrift av informant 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Underskrift av informationsgivare 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 

 

 


