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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Postoperativ smärta är ett problem som finns världen över. Smärta är en subjektiv 

upplevelse vilket kan orsaka svårigheter för sjuksköterskan vid bedömning och smärtlindring.  

Syfte: Att belysa sjuksköterskans upplevelse rörande patientens postoperativa smärta 

Metod: En litteraturstudie av kvalitativ metod baserad på vetenskapliga artiklar. Analysen 

gjordes med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Att se varje patient som en unik individ med individuella upplevelser av 

postoperativ smärta kan hjälpa sjuksköterskan i det dagliga arbetet. En vårdrelation ger en bra 

grund för adekvat smärtlindring och vård. 

Slutstats: Allt vårdande skall utgå från patientens unika livsvärld för bästa förutsättningar till 

adekvat postoperativ smärtlindring och patientsäker vård. Skillnad mellan förförståelse och 

erfarenhet behöver uppmärksammas för att individuell och rimlig smärtbedömning hos 

patienten ska kunna ske. 
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INLEDNING 

Ämnet valdes för att båda författarna till denna studie har uppfattat postoperativ smärta som 

ett problem i sjukvården utifrån sjuksköterskeutbildningen, praktik och livserfarenhet. Smärta 

generellt är ett avancerat fenomen, detta för att det är en unik upplevelse för varje enskild 

individ och smärta förekommer överallt inom sjukvården. Den postoperativa smärta som 

upplevs efter kirurgiskt ingrepp är ett mindre uppmärksammat men ack så förekommande 

fenomen världen över. Minst uppmärksammat är det framförallt sett från sjuksköterskans 

perspektiv. Författarna är intresserade av att veta hur sjuksköterskor upplever arbetet kring 

och med patienter med postoperativ smärta, med avsikt för att kunna förbättra förståelsen för 

patientens livsvärld. Denna studie riktar sig framförallt till sjuksköterskestuderande och 

personer inom vården.  

 

BAKGRUND 

Vad är smärta? 
Upplevelsen av smärta är subjektiv och personlig, det är därför viktigt att vara öppen och 

följsam för smärtupplevelsen. Enligt International Association for the study of Pain (IASP) 

definieras smärta som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med 

faktisk eller möjlig vävnadskada. Varje individ upplever smärtan på sitt sätt oavsett 

utgångspunkter och omständigheter (Berg, 2010).  

 

Under en operation ökar nervimpulsernas frekvens i smärtbanorna som ändrar synapsernas 

egenskaper vilket gör att smärtsignalerna lättare kan överföras. Detta kan leda till svår smärta 

postoperativt om smärtlindringen är otillräcklig (Sand, Sjaastad & Haug, 2009). 

Smärtsignalerna aktiverar strukturer i hjärnans känslocentra, limbiska systemet, som kan 

utlösa känslor som oro, ångest och stress i samband med smärta. Genom adekvat 

smärtlindring postoperativt minskar sjuksköterskan patientens lidande och även risken för att 

komplikationer ska uppstå (Järhult & Offenbertl, 2011).  

 

Postoperativ omvårdnad 
Enligt Järhult och Offenbertl (2011) utgår sjuksköterskans uppgifter från patientens behov, en 

stor del av sjuksköterskan arbete postoperativt går ut på att smärtlindra patienten. Efter en 

operation behövs även noggrann tillsyn av patientens vitala funktioner samt ett bra bemötande 

för att lindra oro och ångest som kan upplevas i samband med en operation. Genom god 

omvårdnad med tät tillsyn av patienten kan sjuksköterskan förebygga och uppmärksamma 

tecken på eventuella postoperativa komplikationer som kan uppstå. God postoperativ 

omvårdnad skapar goda möjligheter för att patienten ska kunna återhämta sig så snart och 

smärtfritt som möjligt. 

 

Smärtskattningsinstrument 
Enligt Dahlberg och Segesten (2010) samt Brantberg och Allvin (2012) kan olika typer av 

smärtskattnings instrument användas vid skattning av patientens smärta som komplement till 

patientens beskrivning av smärtan, då smärtupplevelsen är unik och inte går att mäta. 

Brantberg och Allvin (2012) beskriver att de vanligast förekommande 

smärtskattningsinstrumenten är visuell analog skala (VAS), numerisk och verbal skala. VAS 

är en tio centimeter lång horisontell linje, där patienten med hjälp av en flyttbar markör 

skattar sin smärta längs linjen. Skattningen sker mellan ingen smärta och värsta tänkbara 

smärta. Instrumentet är dubbelsidigt, där baksidan är numrerad för att förenkla avläsningen 

för sjuksköterskan. Numerisk skala är när patienten får skatta sin smärta mellan 0-10, 0 är 

ingen smärta och 10 är värsta tänkbara smärta. Används verbal skala får patienten beskriva sin 

smärta genom olika alternativ som beskriver smärtans intensitet.  
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Smärtbedömning postoperativt 
En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter är att bedöma samt behandla patientens smärta 

utifrån ordination. För att patientens smärta ska kunna behandlas så effektivt som möjligt 

måste smärtan uppmärksammas, identifieras, värderas och dokumenteras (Bergh, 2010). 

Öppenhet och lyhördhet hos sjuksköterskan är viktigt vid postoperativ vård då patienten kan 

vara påverkad av narkosen och kanske inte är kapabel att uttrycka sina behov fullt ut 

(Goodfrey, Parten & Buckner, 2006).  Kroppsspråket och den icke-verbala kommunikationen 

som hållning, ögonkontakt och gester kan då ge sjuksköterskan en uppfattning om patientens 

tillstånd (ibid). Kan patienten inte uttrycka sin smärta kan den även uppmärksammas med 

hjälp av vitala parametrar som förhöjd puls, blodtryck eller ökad andningsfrekvens (Järhult & 

Offenbertl, 2011). Grunden för bra postoperativ smärtlindring är att sjuksköterskan kan göra 

en optimal bedömning utifrån patientens kroppsspråk, beskrivning och upplevelse av smärtan. 

Smärta är upplevelsebaserad och subjektivt, vilket gör det svårt att bedöma för någon annan 

än individen själv. Utifrån kommunikationen och observation av patienten ska sjuksköterskan 

kunna göra en bedömning av smärtan för att adekvat smärtlindring ska kunna ordineras 

(Taylor & Stanbury, 2009). 

 

Kommunikation, bemötande och relation 
Enligt Hanghøj, Dreyer och Nikolajsen (2012) kan en god kommunikation och lyhördhet 

skapa en vårdrelation mellan sjuksköterska och patient. Brister i kommunikationen kan 

påverka om patienten blir tillräckligt smärtlindrad postoperativt eller inte. Är sjuksköterskan 

otydlig, stressad eller missar att kontrollera om patienten förstått informationen rätt kan 

missförstånd uppstå. Otillräcklig kommunikation från sjuksköterskans sida kan uppfattas som 

respektlöst av patienten och påverka vårdrelationen negativt. Har sjuksköterskan relevant 

kunskap och förmågan att förmedla den minskar risken för missförstånd. Sjuksköterskans 

attityd och bemötande gentemot patienterna är avgörande för att en god vårdrelation ska 

kunna skapas. Att skapa förtroende och tro på att smärtan är det som patienten säger att den är 

skapar bra förutsättningar för skattning, bedömning och lindring av smärta. Smärtupplevelsen 

kan beskrivas på olika sätt, vilket kan skapa svårigheter för sjuksköterskan i sin bedömning 

(ibid). Enligt Bergh, Jakobsson, Sjöström och Steen (2005) kan smärtupplevelsen vara svår att 

sätta ord på, vilket kan försvåra sjuksköterskans bedömning ytterligare. Som sjuksköterska 

behövs även förståelse för patientens svårigheter att befinna sig i en beroende situation. Det är 

inte självklart att patienten ber om smärtlindring vid behov eller kan uttrycka smärta på ett sätt 

så att omgivningen förstår. 

 

Psykologiska aspekter vid kirurgiska ingrepp 
Enligt Hui Yun, Abrishami, Peng, Wong och Chung (2009) innebär en operation alltid en viss 

risk som kan skapa osäkerhet hos patienten. Ökad ångest och oro i samband med en operation 

leder ofta till ökad postoperativ smärta och behov av starkare smärtlindring som följd. Järhult 

och Offenbertl (2011) beskriver att information är ett bra sätt att förebygga oro och ångest. 

Har patienten fått tillräcklig och tydlig information inför operationen samt möjlighet att få 

ställa frågor och ventilera funderingar kan operationen med för- och eftervård kännas mindre 

skrämmande. Det är viktigt att vårdpersonalen är lyhörd och kontrollerar att patienten har 

förstått samt tagit till sig informationen. Upprepad information vid flera tillfällen är ett sätt att 

säkerställa detta. Sker informationen vid flera tillfällen ger det även patienten en möjlighet att 

reflektera och ställa frågor som kan dyka upp allt eftersom informationen sjunker in. Både 

Hui Yun et al. (2009) samt Järhult och Offenbertl (2011) skriver om att sjuksköterskan kan 

minska oron och ångesten hos patienten genom att bry sig om och ta hänsyn till den unika 

livsvärlden. Även en lugn miljö med möjlighet till avskärmning kan minska risken för 
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utveckling av svår postoperativ smärta. Kombineras detta med ett empatiskt bemötande och 

adekvat smärtlindring skapas bra förutsättningar för patienten att återhämta sig. 

 

Kunskap, rutiner och dokumentation. 
Rognstad et al. (2012) genomförde en studie där sjuksköterskorna uppskattade sin egen 

kompetens angående smärta och smärtlindring. Majoriteten av sjuksköterskorna uppskattade 

att patienterna fick tillräcklig smärtlindring. Det framkom dock att patienterna ofta fick be om 

smärtlindring och ungefär 60 % av sjuksköterskorna uppgav att de följde upp och gjorde nya 

bedömningar av patienternas smärta regelbundet. Resultat visar på att ökad kunskap om 

smärta och smärtbedömning behövs, samt tydligare rutiner i omvårdnaden.  

 

Skillnader mellan kunskap och handling angående postoperativ smärta uppmärksammades i 

Dihle, Bjølseth och Helseths (2005) studie om hur man åstadkommer optimal postoperativ 

smärtlindring. Sjuksköterskorna som deltog i studien hade goda kunskaper om postoperativ 

omvårdnad, smärta och smärtlindring. Åtgärder som genomfördes reflekterade dock inte deras 

kunskaper, då de i vissa fall sa en sak och gjorde en annan. Sjuksköterskorna sade exempelvis 

att de informerade patienterna om postoperativ smärta innan operationen. Det kom dock fram 

att information till patienterna angående postoperativ smärta och olika typer av smärtlindring 

endast gavs vid efterfrågan. Angående smärtlindring efter operationen framkom två olika 

resultat. En kategori visade på att en del av sjuksköterskorna var lyhörda, öppna och 

uppmärksamma på smärtsignaler från patienterna, vilket ledde till att dessa patienter fick 

adekvat smärtlindring. Den andra kategorin bestod av sjuksköterskor som inte 

uppmärksammade eller beaktade patienternas behov av smärtlindring. Bristen på handlingar 

från sjuksköterskorna resulterade i ett vårdlidande. Studiedeltagarna arbetade på tre olika 

avdelningar på två sjukhus. Studien visade att det fanns bristande rutiner på samtliga 

avdelningar gällande utvärdering av smärta (ibid).  

 

Wickström Ene, Nordberg, Bergh, Gaston Johansson och Sjöström (2008) jämförde 

patienternas upplevda smärta med den smärta som dokumenterats i journalen av 

sjuksköterskan. Detta för att få fram i vilken utsträckning den givna mängden opioider 

påverkades av smärtnivån. Sjuksköterskorna var noga med att informera patienterna om 

smärta och smärtskattning. Studien visade dock att sjuksköterskorna underskattade svår 

smärta och överskattade mild smärta. Sannolikheten att få smärtlindring i form av opioider 

var större om patientens smärtskattning enligt VAS var dokumenterad i journalen.  

 

TEORETISK REFERENSRAM 

Livsvärlden: utgångspunkt för vårdrelationen.  
Studien utgår från ett vårdvetenskapligt synsätt med människans livsvärld i fokus. Människan 

ska betraktas som en helhet bestående av kropp och själ som påverkar och samspelar med 

varandra. Livsvärlden är världen som den upplevs av individen, den är subjektiv och går inte 

att träda ur. Människan upplever och förstår sig själv och sin omgivning genom sin livsvärld. 

För att en god vård ska kunna ges ska utgångspunkten alltid vara patientens livsvärld 

(Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Dahlberg och Segesten (2010) tydliggör att sjuksköterskan behöver vara lyhörd, lyssna, ställa 

frågor och göra patienten delaktig för att kunna lära känna och skapa en god vårdrelation med 

sin patient. Om en god vårdrelation skapas kan patienten känna sig bekräftad och trygg, vilket 

skapar bra förutsättningar för sjuksköterskan att få ta del av patientens livsvärd. Livsvärlden 

är individuell och högst personlig, efter en operation befinner sig patienten i en sårbar 
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situation som kan förvärras om individperspektivet i vården förloras. Smärta är en subjektiv 

upplevelse och patientens upplevelse av smärta ska därför inte ifrågasättas av sjuksköterskan. 

Begrepp som anses vara relevanta för syftet och utgår från livsvärlden beskrivs ytterligare i 

detta avsnitt.  

 

Trygghet 
Trygghet är ett begrepp som kan beskrivas på många olika sätt, då trygghet precis som smärta 

är en subjektiv upplevelse. Vad som är trygghet för sjuksköterskan behöver inte patienten 

uppleva som trygghet och tvärtom. För att patienten ska våga vara öppen och dela med sig av 

sin livsvärld krävs det att sjuksköterskan har förmågan att få patienten att känna sig trygg och 

sedd. Att som sjuksköterska kunna hjälpa patienten att uppleva trygghet i en många gånger 

osäker och skrämmande situation är en utmaning som kräver engagemang och 

tålamod. Upplevelsen av trygghet kan också hjälpa till att stärka patientens identitet och 

självkänsla (Dalhberg & Segesten, 2010). 

 

Delaktighet 
Delaktighet beskrivs som att ha inflytande och möjlighet till att kunna påverka sin egen vård. 

En viktig uppgift som sjuksköterskan har är att göra patienten delaktig i sin vårdprocess, 

vilket även kan stärka patientens känsla av trygghet. Sjuksköterskan är den professionella i 

vårdrelationen och har därmed kunskap om omvårdnad och medicin, likväl är patienten expert 

på sig själv och ska alltid betraktas som det. En sammanflätning av kunskaperna som 

sjuksköterskan och patienten besitter skapar förutsättningar för delaktighet samt för en bra 

och säker vård (Nordman, Lindholm, Kasen & Ericsson, 2008). 

Vårdlidande  
Vårdlidande är lidande som uppstår på grund av vården och kan orsakas av sjuksköterskan 

eller andra professioner inom vården. Vårdlidandet uppstår ofta på grund av ett omedvetet 

handlande, bristande kunskap eller avsaknad av reflektion (Eriksson, 1994). Bristande 

delaktighet samt avsaknad av trygghet kan även orsaka ett vårdlidande för patienten. Vården 

kan vara väldigt inriktad på att följa rutiner och scheman för att skapa struktur både för 

sjuksköterskan och patientens skull. Det kan dock leda till att patientens behov blir åsidosatta 

eller glöms bort då sjuksköterskan ofta har tidsbrist och måste göra prioriteringar (Nordman et 

al., 2008).   

 

Det är grundläggande som sjuksköterska att visa att man finns där. Genom att bekräfta och se 

patienten som en individ med enskilda och viktiga behov kan vårdlidande förebyggas eller 

minskas. Avsaknad av reflektion inom vården kan leda till att sjuksköterskan inte utvecklas 

och inte vårdar med patienten i fokus. Att stanna upp och reflektera över situationer, 

handlingar eller samtal kan skapa en djupare förståelse för patienten och situation (Dahlberg 

& Segesten, 2010; Nordman et al., 2008). 

 

PROBLEMFORMULERING  

Sjuksköterskan ska alltid ha ett patientperspektiv för att kunna ge så bra vård och omvårdnad 

som möjligt. Det finns mycket forskning om patientens upplevelse av smärta samt hantering 

och lindring av smärtan i vardagen. Postoperativ smärta är dock ett område som behöver mer 

forskning då patienter med postoperativ smärta ofta är otillräckligt behandlade. Upplevelsen 

av smärta medför långsammare sårläkning, längre sjukhusvistelse som orsakar större lidande, 

ekonomisk påfrestning för både patient och landsting samt en vårdplats mindre att utnyttja. 

Stor del av tidigare studier om postoperativ smärta är kvantitativt genomförda eller fokuserar 

på patientens erfarenheter och upplevelser. Dock är studier av kvalitativ metod som 

undersöker sjuksköterskans perspektiv av fenomenet postoperativ smärta sällsynta.  
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SYFTE 

Syftet är att belysa sjuksköterskans upplevelse rörande patientens postoperativa smärta. 

 

Frågeställningar 
 Hur upplever sjuksköterskan sitt arbete med postoperativa patienter och deras smärta? 

 Har vårdrelationen betydelse vid postoperativ smärtbedömning och smärtlindring? 

 Har kunskap och erfarenheten betydelse för smärtbedömning och smärtskattning? 

 

METOD 

 

Design 
Enligt Friberg (2012) är en litteraturstudie en skriftlig sammanställning av befintligt 

vetenskapligt material och genomförs för att skapa en överblick av ett specifikt område eller 

fenomen. Genom att systematiskt söka vetenskapliga artiklar, kritiskt granska och sedan 

sammanställa slutsatser skapas resultatet. Vetenskapliga artiklar visar ny kunskap, antingen 

genom helt nya resultat som uppkommit från empiriska forskningsprojekt eller genom att 

tidigare forskning vävts samman och bildat teorier som tidigare inte fanns (ibid). 

Litteraturstudien är av kvalitativ metod då syftet med denna studie är att undersöka 

upplevelser (Polit & Beck, 2009). Den kvalitativa metoden öppnar möjligheter för att skapa 

djupare förståelse för fenomenet. Metoden utgår från hermeneutiken där förståelse skapas 

genom tolkning av individens livsvärld (ibid).  

 

Tänkt redovisningsform 
Målet med studien är att skapa förståelse och tydliggöra sjuksköterskans upplevelser av att 

vårda patienter som lider av postoperativ smärta. Studien kommer att redovisas ur ett 

induktivt perspektiv vilket baseras på observationer, upplevelser och erfarenheter av ett 

fenomen. Denna metod går ut på att utifrån ett fåtal observationer kunna dra vissa slutsatser, 

dessa ska betraktas som sannolika och inte absoluta (Polit & Beck, 2009). Båda författarna 

går in med ett öppet förhållningssätt och har inga förutfattade meningar om hur studiens 

resultat kommer att se ut.  

 

Databaser 
Vid sökning efter artiklar till studien användes databaserna Cinahl, Swemed +, Medline och 

Pubmed. Cinahl erbjuder ett stort index med bland annat vetenskapliga artiklar som rör vård, 

omvårdnad och hälsovetenskap. Medline erbjuder medicinsk information om bland annat 

hälso- och sjukvården samt omvårdnad. Pubmed är linkad med Medline och erbjuder 

medicinsk information. Swemed + är en databas som publicerar skandinaviska artiklar inom 

omvårdnad och medicin.  

 

Pilotsökning  
Vetenskapliga artiklar ligger till grund för denna studie. En pilotsökning genomfördes i 

databasen Cinahl innan databassökningen som ligger till grund för denna studie påbörjades. 

Sökorden nurses attitudes, postoperative pain och experiences användes för att kontrollera 

om dessa sökord passade för studien syfte samt att det fanns material att tillgå om det valda 

fenomenet. Enligt Willman, Stoltz och Bathsevani (2011) är pilotsökningen en kort och 

ostrukturerad sökning för en snabb undersökning av det valda fenomenet som ger möjlighet 

till precisering och avgränsning av fenomenet som ska undersökas. Pilotsökningen ledde till 

att sökord som motsvarade syftet formulerades och olika kombinationer av dessa sökord 
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användes för att utöka sökningen. Sökningen genomförs på engelska eftersom det är 

vetenskapens språk (Friberg, 2012). 

 

Sökord och sökningsförfarande 
I sökningen användes avgränsning “peer reviewed” i databasen Cinahl och Swemed +, vilket 

innebär att artiklarna är vetenskapligt granskade. Artiklarna från Pubmed och Medline 

kontrollerades vid Ulrichweb, då möjligheten till att avgränsa enligt peer reviewed inte finns i 

dessa databaser. Årtalen för artiklarnas publicering samt att fulltext skulle vara tillgänglig 

begränsade sökningen ytterligare. Tesaurus är en ämnesordlista som hjälper till att hitta de 

sökord som används i respektive databas. I Pubmed, Swemed + och Medline kallas 

Tesaurusen för MeSH, och i Cinahl kallas den Cinahl headings. Sökorden som användes i 

Cinahl var experiences, expert nurses, postoperative pain, nurse patient relationship och 

nurses experiences. Sökord i Pubmed var postoperative pain, nurses attitudes, qualitative, 

postoperative pain management och surgical nurse. Sökord i Medline var qualitative 

research och pain postoperative. I Swemed+ användes sökorden surgical nurses och nurse-

patient relations. 

 

Sökordet nurses attitudes föreslogs av MeSH i cinahl, dock gav begreppet mest kvantitativa 

sökträffar. För att nå kvalitativa sökträffar provades synonymen nurses experiences fram, 

vilket gav bättre resultat. De andra två sökorden experiences och postoperative pain gav 

tillfredsställande sökträffar för studiens syfte. Efter att läst ett antal artiklar kom vi fram till att 

sökordet expert nurses gav ett bredare sökresultat som även inkluderade 

allmänsjuksköterskan. Sökordet nurse-patient relationship framkom i Cinahls MeSH. I 

databasen Pubmed användes sökorden nurses attitudes och postoperative pain framgångsrikt. 

Dessa kombinerades med sökordet qualitative, för att databasen Pubmed är mer medicinskt 

inriktad än Cinahl. Sökordet postoperative pain management framkom för att tydliggöra 

sjuksköterskans upplevelse av postoperativ smärtlindring. Surgical nurse gav ett bredare 

sökresultat som även i Pubmed inkluderade allmänsjuksköterskan. Tesauren i Medline 

föreslog sökordet qualitative reaserch istället för qualitative samt pain postoperative istället 

för postoperative pain därför justerades sökorden. I Swemed+ användes sökordet surgical 

nurses av samma anledning som i PubMed i kombination med nurse-patient relations som 

föreslogs i MeSH istället för nurse-patient relationship. 

Inklusionskriterier 
För denna studies resultat skulle artiklarna vara vetenskapliga och max åtta år gamla. De 

skulle även vara av kvalitativ metod, undersöka sjuksköterskans upplevelse av patientens 

postoperativa smärta inom slutenvården och vara etiskt granskade. 

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som innehåller anhörigas upplevelser, barns upplevelser samt föräldrars upplevelser 

av sina barns postoperativa smärta och artiklar som undersöker poliklinisk postoperativsmärta 

exkluderas. Även artiklar skrivna på andra språk än engelska och svenska valdes bort för att 

undvika misstolkningar.  

 

Kvalitetsgranskning 
Material som motsvarade studiens syfte samlades in förutsättningslöst. Ett stort antal artiklar 

valdes bort redan vid läsning under databassökningen för att det etiska ställningstagandet inte 

var tillräckligt tydligt beskrivna eller att de inte stämde med studiens inklusionskriterier. 

Kvalitetgranskning av artiklarna gjordes efter att artiklarna genomgått en första granskning. 

Kvalitetsgranskningen inleddes med att artiklarna lästes igenom av författarna enskilt, de 

granskades sedan av båda författarna tillsammans för att bedöma tillförlitligheten. Denna 
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granskning gjordes i enlighet med Fribergs checklista (2012) för kvalitativa artiklar (se 

bilaga). Med hjälp av checklistan granskades de utvalda artiklarna och därefter bedömdes de 

vara av medel eller hög kvalitet (Friberg, 2012). Alla artiklarna besvarade frågorna i 

checklistan med ”ja”, samt att det fanns tydliga beskrivningar som svarade på följdfrågorna. 

På grund av att alla checklistans kriterier uppfylldes, bedömdes samtliga artiklarna vara av 

hög kvalitet. Dock var en artikel en pilotstudie och författarna valde därför att sänka 

kvaliteten till medel. För att ytterligare granska kvaliteten på artiklarna gjordes även 

bedömning utifrån tre begrepp, trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet (Graneheim & 

Lundman, 2004). Utöver Fribergs checklista kontrollerade författarna att artiklarna var etiskt 

granskade. Nio artiklar i litteraturstudien ansågs vara av hög kvalitet och en artikel ansågs 

vara av medelhög kvalitet på grund av att det var en pilotstudie. Dock ansågs den artikeln vara 

relevant för studiens syfte, vilket gjorde att den inkluderades. 

 

Analys 

Analys görs för att identifiera likheter och skillnader för att sedan beskriva dem. Analysen av 

artiklarna gjordes enligt Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. 

Författarna läste igenom artiklarna separat för att skapa sig en helhetsbild av materialet. 

Därefter sammanställde författarna tillsammans så kallade meningsbärande enheter vilket 

innebär att meningar, stycken eller begrepp med liknande innehåll som motsvarade studiens 

syfte lyftes fram. De meningsbärande enheterna kondenserades sedan till koder som gör 

materialet mer lätthanterligt och överskådligt samt bevarar det centrala och viktiga för 

studiens syfte. Med hjälp av koderna sammanställdes olika teman som motsvarar kodernas 

innehåll, dessa teman ligger till grund för studiens resultat (se bilaga). Vid innehållsanalysen 

pendlar materialet mellan att vara en helhet och delar.  

 

Etiska ställningstaganden 
Författarna har under studiens gång varit medvetna om att viss förförståelse om ämnet finns. 

Genom att göra etiska överväganden så som att ha en reflekterande hållning och kontinuerlig 

diskussion författarna emellan under hela processen minimeras risken för att förförståelsen 

ska påverka studien. Författarna har även försökt att inte förvränga eller feltolka materialet 

samt redovisa alla resultat. Etiska ställningstaganden är ett krav för all vetenskaplig forskning 

och är gjorda i samtliga artiklar som inkluderats i litteraturstudien. Detta innebär att 

deltagarna i studierna som artiklarna baseras på har erhållit information om studiens syfte, 

genomförande och frivilligt deltagande. Individen har möjlighet att avbryta sitt deltagande när 

som helst under studiens gång utan att det ifrågasätts, samt att syftet med studierna ska ta 

hänsyn till att göra mer gott än ont.  

 

RESULTAT 

Studiens resultat är baserat på nio kvalitativa artiklar och en artikel där både kvalitativ och 

kvantitativ metod använts. Dock ligger enbart de kvalitativa delarna av artikeln som använt 

båda metoderna till grund för denna studies resultat. Utifrån analysen av artiklarna framkom 

fem teman som tydliggjorde sjuksköterskors upplevelser kring patientens postoperativa 

smärta. Dessa teman är Kunskap och erfarenhet, Smärtbedömning, Möte med patientens 

lidande, Misstro och Vårdrelation.  

 

Kunskap och erfarenhet 
Kunskap om olika typer av smärta och smärtlindring ansågs viktigt för att kunna arbeta med 

postoperativ smärta och smärtlindring. Grundläggande kunskap om smärta och smärtlindring 

ska läras ut under sjuksköterskeutbildningen, det framkom dock att sjuksköterskorna upplevde 

att de hade otillräckliga kunskaper om postoperativ smärta och smärtlindring efter avslutad 
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grundutbildning. För att skaffa sig mer och djupare kunskap om postoperativ smärta, 

smärtbedömning och smärtlindring ansågs det nödvändigt med fortlöpande utbildning och 

reflektion i det dagliga arbetet för att kunna ge patienterna den hjälp de behöver postoperativt 

(Rejeh, Ahmadi, Mohammadi, Kazemnejad & Anoosheh, 2009).  

 

Under innehållsanalysen framkom svårigheter som visade på att det kunde vara svårt att hitta 

en bra balans, att kombinera kunskap och erfarenhet med ett individperspektiv. Detta på grund 

av att det var lätt att falla in i en rutin där det förutsattes att patienter som genomgått samma 

typ av operation skulle uppleva samma sak och ha ungefär lika ont efter operationen.  

Avsaknad av helhetsperspektiv gentemot patienten påverkade smärtlindringen då 

sjuksköterskan inte alltid såg faktorer i patientens livsvärld som möjlig orsak till att patientens 

smärta inte avtog. Som sjuksköterska är det viktigt att lyssna till patientens farhågor, erbjuda 

stöd och finnas till hands för information men även för allmänt småprat för att få patienten att 

känna sig synlig. Det kan vara svårt då tiden inte alltid räcker till, men att försöka ta sig tid för 

patienten kan göra mycket för läkningsprocessen. Helhetstänket kan öka med praktisk 

erfarenhet som dock varit en bristvara under utbildningarna (Abdalrahim, Mayali & Bergbom, 

2010; Kim, Schwartz-Barcott, Tracy, Fortin & Sjöström, 2005; Jangland, Larsson & 

Gunningberg, 2010; Richards & Hubbert, 2007; Aziato & Adejumo, 2013).  

 

Smärtbedömning  
En av sjuksköterskans viktiga uppgifter vid postoperativ smärtlindring är att med hjälp av ett 

smärtskattningsinstrument hjälpa patienten att beskriva och skatta sin smärta och 

dokumentera det i journalen för att läkaren ska kunna ordinera lämplig smärtlindring. Detta 

ansågs även viktigt för att sjuksköterskan som börjar skiftet efter ska kunna veta hur det varit 

och är med patienten så att ingenting faller bort. Materialet som ligger till grund för resultatet 

visade på bristande rutiner både vid smärtskattning, dokumentation av smärtan och 

uppföljning efter att patienten fått postoperativ smärtlindring. Att bedöma hur ont en patient 

har är en svår uppgift som sjuksköterskan ställs inför. Det underlättar om patienten kan 

medverka genom att beskriva eller uppskatta sin smärta med hjälp av något av de 

smärtskattningsinstrument som finns (Klopper, Andersson, Minkkinen, Ohlsson & Sjöström, 

2006; Abdalrahim et al., 2010; Clabo, 2007; Kim et al., 2005; Lindberg & Engström, 2013). 

 

I studierna av Klopper et al. (2006), Clabo (2007) och Kim et al.(2005) tydliggjordes 

strategier som sjuksköterskor använde sig av postoperativt som komplement till patientens 

egen uppskattning av smärtan. Dessa var: vad patienten säger och hur det sägs fokuserar på 

kommunikationen mellan patient och sjuksköterska. Hur patienten beskriver och uppskattar 

sin smärta? Är smärtan kontinuerlig, vid mobilisering eller vid belastning? Gör det ont vid 

beröring? Är smärtan huggande, stickande, molande, skärande eller strålande? Erfarenhet från 

liknande fall och situationer ansågs underlätta och gjorde i många fall att sjuksköterskan hade 

ett bra självförtroende och relevant kunskap för att göra en korrekt bedömning av patienten 

och dess postoperativa smärta. Sjuksköterskorna tittade även på det objektiva, exempelvis om 

patienten var blek eller svettig, hur kroppshållningen ser ut och vad patienten säger med sitt 

kroppsspråk. Även mätvärden som blodtryck, puls, kroppstemperatur och andningsfrekvens 

kontrollerades. Det ansågs vara viktigt att kunna ha en bra balans i sitt arbete. Att försöka läsa 

av patienten, lyssna till och iaktta patientens kroppsspråk samt att följa upp och se om och i så 

fall vilka förändringar som skett kan bidra till en god postoperativ vård. 

 

Möte med patientens lidande 
Att se varje patient som unik med unika upplevelser hjälper sjuksköterskan att inte falla 

tillbaka på tidigare erfarenheter och rutiner eller lägga för stor vikt vid hur det vanligtvis är. 
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Patienter som lider av svåra postoperativa smärtor kan vara svåra att smärtlindra, vilket kan 

resultera i frustrationer hos sjuksköterskan. Att inte lyckas lindra smärtan hos en patient sågs 

av vissa sjuksköterskor som ett misslyckande som inte fick förekomma (Aziato & Adejumo, 

2013; Lindberg & Engström, 2011; Rejeh et al., 2009; Abdalrahim et al., 2010; Clabo, 2007).  

 

För att en bra smärtbedömning ska kunna ske krävs ett bra bemötande gentemot patienten, att 

sjuksköterskan har empati och bedömer patienten utifrån ett individuellt perspektiv. 

Sjuksköterskorna förmedlar att grunden för en bra smärtlindring är att tro på patientens ord, 

smärta är det som individen säger att det är. För att kunna göra det måste förförståelsen läggas 

åt sidan så att patienten inte blir bedömd utifrån tidigare erfarenhet (Abdalrahim et al., 2010; 

Kim et al., 2005; Lindberg & Engström, 2011; Clabo, 2007; Jangland et al., 2010). 

 

Misstro 
Sjuksköterskorna beskriver att de utgår från att patientens upplevelse av smärta är sann, trots 

det finns viss misstro mot patienter vars postoperativa smärta avviker från det förväntade. Det 

framkom att flertalet sjuksköterskor träffade på patienter som led av missbruksproblem i sitt 

arbete och dessa patienter var oftast inte ärliga och överskattade smärtupplevelsen för att få 

mer smärtstillande, detta skapade misstro och osäkerhet hos sjuksköterskorna (Klopper et al., 

2007; Clabo, 2007).  Målet är att patientens beskrivning och upplevelse av smärtan ska vara 

utgångspunkten vid smärtskattning, dock finns det tillfällen då detta inte fungerar. Att 

använda den kliniska blicken och sin medicinska kunskap för att bedöma rimligheten i vad 

patienten uttryckte upplevdes extra viktigt i situationer då patienten inte var ärlig eller ville 

kommunicera med sjuksköterskan. Oavsett vilken patient sjuksköterskan är ansvarig för ska 

omvårdnaden utgå från ett holistiskt synsätt, patienten och dess livsvärld ska vara det centrala 

som allt utgår ifrån då alla människor är olika och har olika förutsättningar (Klopper et al.; 

Clabo, 2007; Kim et al., 2005; Aziato & Adejumo, 2013). 

 

Vårdrelation  
Sjuksköterskan kan beskrivas som spindeln i nätet och är den som sköter stor del av 

kommunikationen mellan inblandade parter kring patienten genom att föra patientens talan 

vid behov, ansvara för omvårdnaden samt lyssna och stötta patienten och dess anhöriga. Det 

är då viktigt att sjuksköterskan har en god vårdrelation med patienten. En god vårdrelation 

bygger på ömsesidig kommunikation, att ta sig tid, vara närvarande och våga möta patienten 

samt lyssna på vad individen har att säga. Genom att lära känna sin patient bättre skapas även 

möjligheter för sjuksköterskan att lättare kunna uppmärksamma tecken på att patienten har 

ont (Rejeh et al., 2009; Reynolds & Carnwell, 2009; Jangland et al., 2010; Lindberg & 

Engström, 2011). 

 

Vårdrelationen lägger grunden för patientens delaktighet, vilket framkom som något positivt 

som kan underlätta sjuksköterskans arbete. För att patienten ska kunna få bästa möjliga vård 

utifrån sina behov behöver sjuksköterskan utgå från patientens livsvärld, är patienten då 

delaktigt och har en öppen kommunikation med sjuksköterskan skapas bra förutsättningar för 

en god vård med optimal postoperativ smärtlindring. Tidsbrist och 

kommunikationssvårigheter var dock faktorer som sjuksköterskorna upplevde påverka 

möjligheterna till god vårdrelation, vilket i sin tur även försvårade smärtbedömningen och kan 

därmed leda till att patienten inte får adekvat smärtlindring (Kim et al., 2005; Abdalrahim et 

al., 2010; Clabo, 2007; Rejeh et al., 2009).  

 

Att skapa möjligheter för individbaserad vård kan upplevas som svårt emellanåt och det 

kommer alltid finnas faktorer som påverkar vården så som kostnader, personalbrist, tidsbrist, 
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bristande förståelse, patienten själv och helhetstänket kring patienten. Som sjuksköterska är 

det då viktigt att oavsett förutsättningar göra sitt bästa för att ge patienten en god vård (Rejeh 

et al., 2009; Kim et al., 2005). 

 

DISKUSSION  

 

Metoddiskussion 
Detta avsnitt avser att ta upp och tydliggöra styrkor och svagheter som finns i metoden, även 

förförståelsen kommer att beröras. Metoddiskussionen hjälper läsaren att skapa sig en 

tydligare bild av både positiva och negativa faktorer som utgör styrkor och svagheter i 

studien. Detta för att läsaren ska kunna ta ställning till studiens tillförlitlighet.  

 

Design och redovisningsform 

Kvalitativa studier strävar efter att skapa förståelse för ett fåtal individers upplevelser, 

metoden möjliggör fördjupning av fenomenet, vilket var målet för denna studie. I kvalitativa 

studier är det oftast få informanter som deltar, detta för att möjliggöra djupdykning i det 

fenomen som ska undersökas (Friberg, 2012). Djup förståelse kan skapas för ett fåtal 

individers upplevelse av fenomenet. En kvalitativ metod hjälper författarna att tydliggöra 

informanters specifika upplevelser (Polit & Beck, 2009). Eftersom denna studie är baserad på 

sjuksköterskornas personliga upplevelser bör resultatets överförbarhet beaktas. 

 

En litteraturstudie genomförs för att kartlägga forskningsläget för ett visst fenomen, det 

klargör även om mer forskning inom ämnet behövs. För att säkerställa att denna studie bygger 

på vetenskapligt och aktuellt material användes vetenskapliga artiklar (Friberg, 2012). En risk 

med vetenskapliga artiklar är dock att materialet har tolkats av forskare som kan ha låtit sin 

förförståelse eller personliga värderingar påverka resultatet. Författarna till detta arbete valde 

att göra en litteraturstudie, det diskuterades dock om en intervjustudie hade kunnat ge en 

djupare och nyare bild av fenomenet då de artiklar som inkluderades i studien fick vara upp 

till åtta år gamla. Författarna valde att fortsätta med litteraturstudien på grund av 

tidsbegränsning och att en litteraturstudie medför att fler upplevelser lyfts fram än vad som är 

möjligt vid en intervjustudie. Då litteraturstudien och den kvalitativa metoden utgår från 

hermeneutiken och tolkning för att nå förståelse är det möjligt att omedvetna missförstånd kan 

ha skett vid analysen av material.  

 

Sökningsförfarande 

Pilotsökningen gav en första bild av de material som fanns att tillgå samt möjligheter att 

kontrollera, korrigera och utveckla sökorden. Författarna ville tydliggöra en nyare bild av 

fenomenet i denna studie, vilket innebär att äldre forskning som kunde varit relevant för 

studiens syfte exkluderats. Sökord som ansågs vara relevanta för syftet diskuterades fram 

gemensamt av författarna och ligger till grund för sökningarna, dock justerades en del av 

sökorden i databasernas tesaurusar. Tesaurusen användes vid sökning i databaserna för 

att underlätta sökningen genom att göra den mer strukturerad och riktad mot studiens syfte. 

Varje databas har sin tesaurus, allt för att avgränsa sökningen för att ge relevant träfflista 

(Nationalencyklopedin, 2013). Skulle även frisökningar i databaserna gjorts skulle det kunna 

gett större träfflistor och annat material kanske skulle valts ut. Författarna valde dock att 

avgränsa sökningen för att på ett bättre sätt kunna överblicka, sätta sig in i materialet och välja 

ut de som svarade mest mot studiens syfte, vilket var möjligt då de avgränsade sökningarna 

ledde till mindre träfflistor.  

 

Urval 
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Sökningar i flera databaser skapade ett bra underlag för studien och författarna upplevde 

tillgången på material som tillfredsställande trots viss brist på artiklar i fulltext. Studien 

baseras på artiklar från olika delar av världen, skillnader finns inom sjukvårdsystemen värden 

över och även en del kulturella skillnader finns i artiklarna. Trots dessa skillnader så var 

sjuksköterskornas upplevelser av postoperativ smärta som fenomen väldigt homogent, därför 

gjordes inte ytterligare sökningar för geografisk avgränsning av problemområdet. Artiklarna 

som valdes ut fokuserade på sjuksköterskors upplevelser av postoperativ smärta. Dock bygger 

en av artiklarna som ligger till grund för denna studies resultat på både kvalitativa och 

kvantitativa metoder, studien redovisar de kvalitativa och kvantitativa resultatet för sig på ett 

tydligt sätt och enbart de kvalitativa delarna har använts till denna studie för att motsvara 

syftet.  

 

Kvalitetsgransking  

Författarna hade inför granskningen läst igenom artiklarna separat för att enskilt ta ställning 

till materialets tillförlitlighet för att sedan kunna ha en diskussion om tillförlitligheten utifrån 

begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Författarna valde att kombinera 

Fribergs checklista för kvalitativ granskning med granskning utifrån Graneheim och 

Lundmans tre begrepp för att säkerställa att denna studie baseras på material som är 

tillförlitligt och vetenskapligt. Fribergs checklista för kvalitativa studie består av frågor och 

påståenden, vilket vi ser som en styrka då det lämnas utrymme för oss att göra vissa egna 

bedömningar.  

 

Analys 

Författarna valde att inte översätta artiklarna för att båda kände sig säkra på att läsa på 

engelska, de ord som skapade osäkerhet, diskuterades tillsammans och kontrollerades i 

engelsk-svensk ordlista. Ytterligare anledning till att artiklarna inte översattes var att det inte 

går att översätta rakt av från engelska till svenska, översättning kan skapa utrymme för 

feltolkningar av materialet. Resultaten i artiklarna lästes grundligt flera gånger och sedan 

gjorde författarna genensamt en innehållsanalys av materialet. Meningsbärande enheter och 

meningar plockades ut, kondenserades stegvis och blev till slut till begrepp. Processen lämnar 

utrymme för tolkning och författarna är medvetna om att omedvetna feltolkningar kan ha 

skett. Att sammanställa dessa kategorier upplevde författarna som svårt, då många av 

begreppen som framkom hörde ihop på ett eller annat sätt och det var svårt att veta hur 

gränser mellan de olika kategorierna skulle dras.  

 

Forskningsetiska överväganden  

Etiska val har gjorts av författarna under studiens gång, alla artiklar som använts i studien har 

innehållit etiska ställningstaganden och är granskade av en etisk kommitté. Kvalitativa studier 

är baserade på upplevelser, en upplevelse är något unik och kan vara svår att studera och 

analysera utan att omedvetna tolkningar sker. Författarna har strävat efter att inte låta 

förförståelse eller personliga värderingar påverka resultatet, vilket ett öppet förhållningssätt 

och medveten reflektion under hela studiens gång har möjliggjort. Studiens resultat ska 

betraktas som sannolikt och inte absolut säkert.  

 

Trovärdighet och tillförlitlighet 

Graneheim och Lundman (2004) använde tre begrepp för att beskriva studiers tillförlitlighet, 

dessa är trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Trovärdighet baseras på hur väl studiens 

syfte överensstämmer med resultatet som framkommer ur analysprocessen, samt att materialet 

som studien grundas på är relevant i förhållande till studiens syfte och är av bra kvalitet. 

Materialets ålder och innehåll påverkar studiens pålitlighet, även ändringar under 
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studieprocessen ska beaktas. Författarna till studien presenterar resultatet för att sedan låta 

läsaren tolka och bedöma studien. Det är dock upp till författarna att klart och tydligt beskriva 

hur studien genomförts och vad de kommit fram till för att underlätta för läsaren att avgöra 

studiens överförbarhet (ibid). Författarna anser att denna studie har god tillförlitlighet på 

grund av att arbetet genomgående hänvisar till syftet, forskningsprocessen har följts samt att 

metoden finns tydligt beskriven. 

 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att undersöka sjuksköterskans upplevelser kring sina patienters 

postoperativa smärta. Resultatet diskuteras för att skapa resonemang om fynden som 

framkom, samt för att se hur dessa fynd förhåller sig till tidigare studier inom ämnet, 

vårdvetenskapen och etiken inom sjuksköterskeyrket. Denna studies resultat tydliggjorde 

svårigheter som sjuksköterskorna upplevde i sitt arbete med postoperativa patienter och deras 

smärta, även faktorer och strategier som kunde underlätta arbetet framkom.  

 

I studiens resultat framkom att nya sjuksköterskor upplevde sig ha otillräckliga kunskaper 

med sig från utbildningen gällande smärtbedömning och smärtlindring samt att ytterligare 

utbildning kan vara nödvändig för att kunna vårda patienter postoperativt. Känner sig 

sjuksköterskan inte trygg i sin roll kan denna otrygghet även påverka patienten negativt. 

Vilket stöds av Rejeh och Vaismoradi (2009) studie som visar att patienten befinner sig i en 

utsatt situation och är beroende av sjuksköterskans kunskaper för att få en god omvårdnad. 

Vikten av att finnas till hands, erbjuda stöd och lyssna framkommer i denna studies resultat, 

för att patienten ska känna sig trygg och sedd, vilket kan öka genom reflektion och den 

praktiska arbetserfarenhet som sjuksköterskan skaffar sig. Patienterna i Rejeh och Vaismoradi 

(2009) studie förväntade sig att sjuksköterskorna skulle ta hänsyn till deras individuella 

behov, önskningar och känslor, de ville bli behandlade som individer och inte som objekt eller 

rumsnummer, i enlighet med vårdvetenskapen då varje patient ska ses som en unik individ. 

De beskrev även att sjuksköterskor med en positiv attityd uppmärksammade deras smärta 

mer, bekräftade deras behov av smärtlindring och såg dem som unika individer, vilket gjorde 

att de kände sig tryggare i rollen som patient. King och Walsh (2007) har undersökt 

sjuksköterskors upplevelser av patienter som har fått en smärtpump (PCA) postoperativt, 

sjuksköterskorna beskriver hur patienterna upplevs tryggare och blir mer delaktiga i sin vård. 

De tog även en mer aktiv roll i sitt tillfrisknande och upplevdes mer självständiga. Författarna 

anser att vården som ges ska vara evidensbaserad och utgå från patientens livsvärld, vilket kan 

uppmärksamma individuella behov och inge trygghet.  

 

Enligt vårdvetenskapen ska allt vårdande utgå från patientens livsvärld och sjuksköterskan ska 

se patienten som en unik individ som alltid ska få vara delaktig i sin vård. Som sjuksköterska 

ska man sträva efter att göra patienten delaktig, därför att det är patienten som det hela 

handlar om och beslut rörande vården ska inte tas utan att inkludera patienten (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Vilket även Rejeh och Vaismoradi (2009) skriver om, de tydliggör vikten av 

delaktighet och kommunikation mellan sjuksköterska och patient samt om hur brister och 

missförstånd orsakade onödigt vårdlidande. I både Rejeh, Ahmadi, Mohamadi, Anoosheh & 

Kazemnejad (2009) och Rejeh & Vaismoradi (2009) studier framkom det att genom att 

informera patienten och göra patienten delaktig vid exempelvis smärtskattning samt diskutera 

val av smärtlindring med patienten kan en bättre vårdrelation skapas. En god vårdrelation kan 

ha stor betydelse och karakteriseras enligt Dahlberg och Segesten (2010) av att vårdaren 

stödjer patientens hälsoprocesser. Det kan dock leda till att sjuksköterskan engagerar sig för 

mycket i patienten och dennes lidande och blir känslomässigt inblandad (Rejeh et al. 2009). 
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Författarna anser att det kan vara svårt att sätta sig in i en annan individs lidande utan att bli 

personligt engagerad, ett professionellt förhållningssätt och stor självinsikt kan underlätta. Att 

som sjuksköterska engagera sig och bli berörd, dock inte för mycket eller på ett privat sätt är 

en balansgång. Sjuksköterskan arbetar med utsatta och lidande människor, vilket kan leda till 

ett större engagemang för att lindra patientens lidande.  

 

Powell och Davies (2012) skriver om vikten av regelbundna smärtbedömningar av 

sjuksköterskor hos alla postoperativa patienter, vilket kan leda till förbättrad smärtlindring 

och minskat vårdlidande. Denna studies resultat tydliggör att en av sjuksköterskans uppgifter 

är att tillsammans med patienten skatta smärtan för adekvat smärtlindring. Det kan dock vara 

en svår uppgift och som hjälpmedel används olika smärtskattningsinstrument som förenklar 

för patienten att förmedla sin smärta, samt underlättar för sjuksköterskan som ska 

dokumentera det i journalen. I resultatet framkom även faktorer som sjuksköterskorna 

använde som komplement till patientens skattning och beskrivning av smärta. Författarna till 

denna studie anser att en kombination av vad patienten beskriver, medicinska kunskaper och 

den kliniska blicken skapar bra möjligheter för sjuksköterskan att göra en komplett 

smärtbedömning. Trots de svårigheter som framkom i resultatet ska patientens beskrivning av 

smärta alltid vara utgångspunkten. 

 

Rejeh et al. (2009) kom i sin studie fram till att otillräckliga resurser på avdelningarna i form 

av tidsbegränsningar och personalbrist orsakade sämre smärtlindring postoperativt, vilket 

även framkom i King och Walshs (2007) studie. Sjuksköterskorna i båda studierna upplevde 

att dessa begränsningar hindrade dem från att göra allt de kunde för att smärtlindra patienten.  

Rejeh et al. (2009) fokuserade på att tydliggöra etiska problem som kan leda till sämre 

smärtlindring postoperativt, sjuksköterskorna lyfte då fram delaktigheten och 

kommunikationens betydelse för att kunna lindra patientens smärta och skapa en bra 

vårdrelation. För att kunna föra patientens talan vid behov framkom det i resultatet att det 

behövs en bra vårdrelation Vårdrelationen ger möjligheter för sjuksköterskan att lära känna 

patienten bättre, vilket även kan göra det lättare för sjuksköterskan att uppmärksamma tecken 

på att patienten lider av smärta.  Det framkom även två faktorer i resultatet som kunde 

påverkan möjligen till att skapa en god vårdrelation, dessa var kommunikationssvårigheter 

och tidsbrist. Vilket stöds av Rejeh et al. (2009) och King och Walsh (2007), dessa faktorer 

ledde till sämre smärtskattning och smärtlindring postoperativt. Författarna anser att om 

patienten får möjligheten till att uttrycka sina önskemål och behov skapas möjligheter för 

bättre smärtlindring och minskat vårdlidande.  

 

Denna studies resultat visar på att om sjuksköterskan faller in i rutiner och inte reflekterar 

över sitt arbete bidrar det till svårigheter med att skapa bra balans i vårdandet mellan kunskap 

och erfarenhet i kombination med ett individperspektiv. För att kunna identifiera eventuella 

andra faktorer som påverkar patientens smärta är det viktigt att kunna se helheten, se hela 

patienten och utgå från dennes livsvärld. Ett exempel på detta tydliggörs i Idvall, Bergqvist, 

Silverhjelm och Unosson (2008) studie som beskriver att patienternas upplevelse av 

postoperativ smärta påverkades av deras tidigare kunskaper och upplevelser av fenomenet. 

Det framkom också att tidigare erfarenheter av postoperativ smärta och smärtlindring 

påverkade den nuvarande situationen. Författarna till denna studie anser att om sjuksköterskan 

kan ha en vårdvetenskaplig hållning och vara lyhörd för patientens behov kan ett förtroende 

skapas. Patienten kan då känna sig trygg och vågar förhoppningsvis dela med sig av tidigare 

upplevelser och erfarenheter som kan påverka smärtupplevelsen. Det är då viktigt att ta till sig 

och beakta det som patienten delar med sig av, reflektion är en viktig del i sjuksköterskans 

arbete då det kan öka förståelse för patienten och ge erfarenheter till framtida situationer.  
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 Enligt denna studies resultat behöver sjuksköterskan visa tilltro för patientens upplevelse av 

smärta för att inte missförstånd och vårdlidande ska uppkomma, Dahlberg och Segesten 

(2010) beskriver att ett följsamt och öppet bemötande då kan göra stor skillnad. För att kunna 

göra helt individuella bedömningar av smärta behöver sjuksköterskan lägga sin förförståelse 

åt sidan och inte bedöma patienten utifrån tidigare erfarenheter (Idvall, et al. 2008). 

Författarna anser att smärtbedömningen ska vara individuell och målet är att förförståelsen 

inte ska påverka, dock är kunskap som baseras på tidigare upplevelser och erfarenheter något 

som gör att man lär sig nya saker och kan utvecklas både som person och sjuksköterska.  

 

Rejeh och Vaismoradi (2009) skriver om hur information angående smärta både innan och 

efter en operation gör patienten mer förberedd att hantera smärtan postoperativt och patienten 

blir även mer förberedd på att vara beroende av andra i en utsatt situation. I Joelsson, Olsson 

och Jakobsson (2010) studie beskrev patienterna att de fått tydlig information om smärta och 

smärtlindring postoperativt, detta bidrog till god smärtlindring. Enligt King och Walsh (2007) 

är smärta oundvikligt efter en operation, vilket visar på hur viktigt det är att sjuksköterskan är 

lyhörd och informerar om smärta och smärtlindring. Om inte patienten får information eller 

om inte sjuksköterskan ser till att den givna informationen är förstådd kan situationer uppstå 

där patienten har ont i onödan vilket skapar lidande och påverkar kroppens läkningsprocess. 

Författarna till denna studie instämmer angående vikten av att patienten får tydlig information 

samt att sjuksköterskan kontrollerar att patienten tagit till sig den information som givits, det 

är även viktigt att ge patienten utrymme att få ställa frågor. Patienten ska inte behöva be om 

att bli informerad om sin egen vård utan det ska vara en självklarhet att patienten är delaktig.  

Kirurgi kopplas av patienter ofta ihop med smärta och lidande, det är inte alltid lätt för 

sjuksköterskan att förstå patientens fysiska begränsningar eller eventuella postoperativa 

problem. Känslor som frustration och skuld kan uppstå om sjuksköterskan inte lyckas lindra 

patientens lidande (Rejeh et al., 2009). I Rejeh och Vaismoradi (2009) studie beskrev 

patienterna en rädsla för den postoperativa smärtan, en del av dem beskrev till och med hur de 

fick dödstankar när smärtan började infinna sig. Sjuksköterskan behöver visa öppenhet och 

följsamhet för patientens livsvärld, vilket kan leda till att förståelse skapas för patientens 

upplevelser (Dahlberg & Segesten, 2010).  Rejeh och Vaismoradi (2009) skriver även om hur 

patienterna ville att sjuksköterskorna skulle ta sig tid för dem, sätta sig ned och fråga hur det 

var med dem eller i alla fall ta sig tid att fråga om de hade ont. Patienter som upplevde att 

sjuksköterskorna inte tog hänsyn till deras behov och önskningar trodde detta berodde på 

okunskap. I Carr (2008) framkomer det att sjuksköterskan måste ta sig tid för patienten och 

även tro på sin patient, att det patienten upplever som smärta är smärta. Viss misstro gentemot 

patienten kan dock uppstå då den postoperativa smärtan avviker från det förväntade (Carr, 

2008; Rejeh & Vaismoradi, 2009). Studiens resultat visar på att vid de tillfällen 

sjuksköterskan inte fullt ut kan lita på patienten är det extra viktigt att använda sig av den 

kliniska blicken och den medicinska kunskapen för att bedöma om det som patienten 

uttrycker är rimligt. Det framkom också att vid möten med patienter som har 

missbruksproblem var patienterna oftast inte ärliga mot sjuksköterskorna och överskattade sin 

smärta för att få mer smärtstillande. Med det som erfarenhet skapades misstro och osäkerhet 

hos sjuksköterskorna vid smärtskattning och bedömning av dessa patienter. Det är dock 

viktigt att sjuksköterskan har ett holistiskt synsätt som utgångspunkt oavsett patient. 

Författarna anser att den kliniska blicken samt kunskap och tidigare erfarenheter kan vara bra 

att använda sig av för att bedöma rimligheten i det patienten uttrycker. Varje fall är unikt och 

vid tveksamheter då patienten upplevs oärlig eller inte kommunicerar kan det vara bra att ta 

hjälp av någon kollega för ytterligare bedömning.  
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SLUTSATS 

Allt vårdande skall utgå från patientens unika livsvärld för att skapa bästa förutsättningar för 

adekvat postoperativ smärtlindring och patientsäkervård. Sjuksköterskan har ett utmanande 

arbete där nyckelbegreppen inom postoperativ vård är information, kommunikation, 

reflektion, delaktighet och trygghet. Sjuksköterskan behöver hitta en balans mellan närhet till 

patienten och sin profession som sjuksköterska. Skillnad mellan förförståelse och erfarenhet 

behöver uppmärksammas för att individuell och rimlig smärtbedömning hos patienten ska 

kunna ske. Sjuksköterskan och patienten behöver samarbeta för att patienten ska kunna få en 

bra vård med adekvat smärtlindring samt för att undvika vårdlidande. Även här måste 

sjuksköterskan hitta en bra balans mellan patientens egen expertis och sin egen medicinska 

kunskap och erfarenhet. Avviker patientens postoperativa smärta avsevärt från det förväntade 

kan viss misstro skapas. Sjuksköterskans arbete är att främja hälsa och lindra lidande vilket 

kan vara svårt med begränsningar som uppstår. Sjuksköterskan måste kunna agera spindel i 

nätet och koppla samman de inblandade professioner på bästa möjliga sätt med de 

förutsättningar som finns.  

 

FRAMTIDA FORSKNINGSBEHOV 

Författarna vill med denna studie uppmärksamma sjuksköterskors upplevelse, det finns många 

studier med patientperspektiv, men inte många kvalitativa studier som fokuserar på 

sjuksköterskans perspektiv. Ökad insikt ur sjuksköterskans perspektiv kan leda till utveckling 

inom sjuksköterskeyrket, ökad förståelse samt en bättre omvårdnad. Det är därför viktigt att 

uppmuntra till fortsatt forskning inom ämnet.   
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BILAGA Fribergs checklista 

 

Checklista- granskning av kvalitativa studier enligt Friberg (2012). 

 Finns det tydligt problem formulerat? Hur är detta iså fall formulerat och avgränsat? 

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är detta i så fall formulerat? 

 Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven? 

 Vad är syftet? Är syftet klart formulerat? 

 Hur är metoden beskriven? 

 Hur är undersöknings personerna eller situationerna beskrivna? 

 Hur har data analyserats? 

 Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

 Vad visar resultatet? 

 Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

 Hur argumenterar författarna? 

 Finns det metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

 Finns det koppling till omvårdnadsvetenskapliga utgångspunkter? 

 Sker återkoppling till det praktiska vårdarbetet? 
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experiences, 

nurse patient 

relationship. 

1 1 1 1 1 Nurses experiences and 

perceptions of influencing 

barriers to postoperative 

pain management. 

Kvalite: hög 

Postoperative 

pain, nurses 

experiences 

11 11 5 2 1 Critical care nurses 

experiences: A good 

relationship with the 

patient is a prerequisite 

for successful pain relief 

management. 

Kvalite: hög. 

postoperative 

pain, pain 

assessment, 

experinces 

7 7 4 2 1 Strategies of pain 

assessment used by 

nurses on surgical units 

postoperative 

pain, nurses 

attitudes, 

qualitative 

11 11 8 2 1 Jordanian surgical nurses 

experiences in caring for 

patientes with 

postoperative pain 

postoperative 

pain, pain 

assessment, 

nursing, care.  

31 31 10 7 1 An ethnography of pain 

assessment and the role of 

social context on two 

postoperative units.  

Pubmed 

Sökord 

Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Antal 

valda 

artiklar 

Valda artiklar utifrån 

inklusion- och 

exklusionkriterier  

Postoperative 

pain 

management, 

surgical nurse. 

90 90* 2 2 1 The Ghanaian surgical 

nurse and postoperative 

pain management: A 

clinical ethnographic 

insight. Kvalite: hög 



  
 

 

 

nurse patient 

relationship, 

post anaesthetic 

care 

1 1 1 1 1 The nurse-patient 

relationship in the post- 

anaesthetic care unit 

Medline 

sökord 

Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Antal 

valda 

artiklar 

Valda artiklar utifrån 

inclusion- och 

exklusionkriterier 

Qualitative 

reaserch, pain 

postoperative 

27 27 10 3 1 Strategies in assessing 

postoperative pain- a 

south African study. 

Swemed + 

Sökord 

Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Antal 

valda 

artiklar 

Valda artiklar utifrån 

inclusion- och 

exklusionkriterier 

Surgical nurses, 

nurse-patient 

relations 

2 2 1 1 1 Surgical nurses different 

understandings of their 

interactions with patients: 

a phenomenographic 

study. 

 

 

* Endast två stycken av de genomlästa titlarna ansågs relevanta för studiens syfte. 

 

Totalt användes tio stycken vetenskapliga artiklar till studiens resultat. 
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BILAGA Sammanfattning av resultatartiklar 

 

 

Författar

e, år & 

land 

Tidskrift & 

Artikel 

Syfte Metod Resultat Kvali

tet 

Abdalrah

im, 

Majali & 

Bergbom 

(2010) 

Jordanien 

Applied 

nursing 

reaserch.  

Jordanian 

surgical 

nurses`experi

ences in 

caring for 

patients with 

postoperative 

pain. 

 

Syfte var att 

beskriva 

sjukskötersko

rs 

erfarenheter 

kring 

omvårdnad 

av 

postoperativa 

patienters 

smärta. 

Kvalitativ metod, 

12 sjuksköterskor 

som arbetade på 

kirurg 

avdelningar 

intervjuades. 

Intervjuera 

spelades in, 

transkriberades 

och översattes till 

engelska. 

 

Fem teman 

framkom. Att 

möta 

patientens 

lidande, 

skillnaden 

mellan ideal 

och 

verklighet, att 

möta 

missförhålland

en, 

konfronteras 

med anhörigas 

oro och 

fientlighet 

samt att inse 

behovet av 

förändring.  

 

Hög 

Aziato & 

Adejumo

. (2013) 

Ghana 

Pain 

management 

nursing. 

The ghanaian 

surgical nurse 

and 

postoperative 

pain 

management: 

A clinical 

ethnographic 

insight. 

 

Syftet var att 

belysa 

sjukskötersko

rs uppfattning 

och gensvar 

gällande 

patienternas 

postoperativa 

smärta. 

Kvalitativ metod, 

12 sjuksköterskor 

intervjuades på 

två olika sjukhus. 

Semi 

strukturerade 

intervjuer, 

spelade in, 

transkriberades 

och kontroll lästes 

flera gånger av 

författarna.  

 

Tre 

huvudteman 

framkom, 

dessa var den 

individuella 

smärt 

upplevelsen, 

olika metoder 

av 

smärtlindring 

och 

individuella 

faktorer. 

Hög 

Clabo 

(2008) 

USA 

Journal of 

advanced 

nursing. 

An 

ethnography 

of pain 

assessment 

and the role 

of social 

context on 

two 

postoperative 

Syftet var att 

undersöka 

hur 

sjukskötersko

r på två olika 

avdelningar 

utförde 

smärtbedömn

ingar. 

Kvalitativ metod. 

Studien 

genomfördes i tre 

faser under 9 

månader mellan 

2003-2004. 

Forskaren 

genomförde och 

observationer och 

semistrukturerade 

intervjuer med 

informanterna. 

Resultatet 

visar på att 

sjuksköterskor

na på båda 

avdelningarna 

utgick från tre 

faktorer vid 

smärtbedömni

ng. Dessa var 

individens 

beskrivning av 

smärtan, den 

Hög 



  
 

 

 

units. 

 

Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades. 

Sedan 

genomfördes en 

grupp diskussion 

på båda 

avdelningarna för 

att kontrollera 

resultatet. 

Informanterna 

som deltog i 

studien var tjugo 

stycken.  

 

kliniska 

blicken och 

typ av 

kirurgiskt 

ingrepp. 

Jangland, 

Larsson 

& 

Gunning

berg 

(2010) 

Sverige 

 

Scandinavian 

journal of 

caring 

sciences.  

Surgical 

nurses` 

different 

understandin

gs of their 

interactions 

with patients: 

a 

phenomenogr

aphic study.  

 

Syftet var att 

identifiera 

och beskriva 

hur 

sjukskötersko

r ser på sin 

roll och 

samspelet 

med patienten 

och dess 

anhöriga. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie, 17 

informanter 

intervjuades. 

Intervjuerna 

spelades in, 

transkriberades 

och kontroll 

lästes. 

Fenomenografisk 

ansats användes. 

Fyra olika sätt 

att se på 

sjuksköterskan

s roll 

framkom. 

Fokus låg på 

att finnas till 

hands, se 

helheten, 

praktiska 

sysslor och 

rutiner. 

Hög 

Kim, 

Schwartz

-Barcott, 

Tracy, 

Fortin & 

Sjöström 

(2005) 

USA 

 

Pain 

management 

nursing.  

Strategies of 

pain 

assessment 

used by 

nurses on 

surgical units. 

 

Syftet var att 

identifiera 

och tydliggör 

kriterier som 

användes av 

sjukskötersko

rna för 

bedömning 

av 

postoperativ 

smärta samt 

vilken 

kunskap som 

de tagit med 

sig från 

tidigare 

erfarenheter. 

 

Kvalitativ metod, 

semi 

strukturerade 

intervjuer med 10 

sjuksköterskor vid 

fem olika 

tillfällen, plus 

ytterligare tre 

intervjutillfällen 

direkt efter 

smärtbedömning 

av patienterna. 

Materialet 

transkriberades 

och analyserades 

med hjälp av 

Dahlgren och 

Fallsbergs 

fenomenografiska 

metod. 

 

Två kategorier 

med flertal 

kategorier 

identifierades. 

Kategorierna 

är; 

bedömningskr

iterier för 

postoperativ 

smärta samt 

övergripande 

strategier för 

smärtbedömni

ng. 

Hög 



  
 

 

 

Klopper, 

Andersso

n, 

Minkkine

n, 

Ohlsson 

& 

Sjöström. 

(2006) 

Sydafrika 

 

Intensive and 

critical care 

nursing.  

Strategies in 

assessing 

post 

operative 

pain- A south 

African 

study. 

 

Syftet var att 

beskriva 

strategier som 

används av 

sjukskötersko

rna vid 

bedömning 

av 

postoperativ 

smärta. 

Både kvalitativ 

och kvantitativ 

metod har använts 

i form av 

intervjuer och 

smärtskattningsfo

rmulär. 12 

sjuksköterskor 

deltog och 

bedömde 

samanlagt 36 

patienter.   

 

Fyra 

kategorier för 

bedömning av 

postoperativ 

smärta 

framkom, 

samt att 

sjuksköterskor

nas tidigare 

erfarenheter 

och 

upplevelser 

delvis 

påverkade 

smärtbedömni

ngen.  

 

Hög 

Lindberg 

& 

Engström 

(2011) 

Sverige 

 

Pain 

management 

nursing.  

Critical care 

nurses` 

experiences:” 

A good 

relationship 

with the 

patient is a 

prerequisite 

for successful 

pain relief 

management. 

“ 

 

Att undersöka 

hur 

sjuksköterska

n upplever 

sitt arbete 

med 

smärtbedömn

ing och 

smärtlindring 

hos patienter 

med 

postoperativ 

smärta. 

Kvalitativ metod. 

Semi 

strukturerade 

intervjuer 

genomfördes med 

sex 

sjuksköterskor, 

intervjuerna 

spelades in, 

transkriberades 

och 

kontrollerades 

sedan av båda 

författarna.  

 

Resultatet 

visar på att en 

bra 

vårdrelation 

med patienten 

är avgörande 

för 

framgångsrik 

smärtlindring. 

 

Hög 

Rejeh, 

Ahmadi, 

Mohamm

adi, 

Kazemne

jad & 

Anooshe

h (2009) 

Iran 

 

Scandinavian 

journal of 

caring 

sciences.  

Nurses` 

experiences 

and 

perceptions 

of 

influencing 

barriers to 

postoperative 

pain 

management.   

 

Syftet var att 

identifiera 

sjukskötersko

rs 

erfarenheter 

och 

uppfattningar 

angående 

hinder vid 

postoperativ 

smärtlindring. 

Kvalitativ metod, 

semi 

strukturerade 

intervjuer med 26 

sjuksköterskor 

från tre olika 

sjukhus 

genomfördes 

under 3 månader. 

Inspelning, 

transkribering och 

kontroll läsning 

gjordes. 

 

Fyra teman 

framkom, brist 

på 

förberedelser 

och 

utbildning, 

begränsad 

aktoritet, 

begränsad 

vårdrelation 

och vikten av 

faktorer som 

kan påverka 

postoperativ 

smärtbedömni

ng och 

smärtlindring.  

 

Hög 



  
 

 

 

Richards 

& 

Hubbert 

(2007) 

USA 

 

Pain 

management 

nursing. 

Experiences 

of expert 

nurses in 

caring for 

patients with 

postoperative 

pain. 

 

Syftet var att 

undersöka 

hur 

sjukskötersko

r bedömer, 

hanterar och 

vårdar 

patienter med 

postoperative 

smärta. 

En pilotstudie av 

kvalitativ metod. 

Tre 

sjuksköterskor 

intervjuades vid 

två olika tillfällen. 

Fyra teman 

framkom, 

dessa var: 

vikten av att 

se helheten 

hos patienten, 

sjuksköterskan

s 

självständighe

t, att acceptera 

och ta till sig 

vad patienten 

säger och 

engagemang i 

arbetet.  

Mede

l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

BILAGA Exempel på innehållsanalys. 

 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

(översatt) 

Kod Kategorier 

Each pain 

assessment strategy 

includes the 

assessment criteria 

used and knowledge 

drawn from past 

experience. 

Smärtskattning 

kombinerats med 

tidigare kunskap och 

erfarenheter vid 

smärtbedömning.   

Kunskap och 

erfarenheter används 

vid smärtbedömning.  

Kunskap och 

erfarenhet 

One participant 

referred to 

postoperative pain as 

subjective, where 

each patient reacts 

differently.  

Postoperativ smärta 

är en subjektiv och 

individuell 

upplevelse.  

Postoperativ smärta 

är vad patienten 

säger att det är. 

Mötet med 

patientens 

lidande.  

 


