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SAMMANFATTNING  
Bakgrund: Ett förekommande problem i dagens sjukvård är otillräcklig smärtlindring 
postoperativt. Smärta är en individuell subjektiv upplevelse, vilket medför att den är svår att 
bedöma. 
Syfte: Syftet var att belysa postoperativ smärtbedömning ur ett sjuksköterskeperspektiv. 
Metod: Studien utfördes som en litteraturstudie med tio kvalitativa vetenskapliga artiklar. Vid 
analysförfarandet användes en kvalitativ manifest innehållsanalys.  
 Resultat: Smärtbedömning bör baseras på verbal information i kombination med andra 
metoder som smärtskattningsskalor, klinisk observation och vitalparametrar. Sjuksköterskan 
måste se till den enskilda patientens upplevelse av smärta, för att skapa förutsättningar för en 
korrekt och individuell smärtbehandling. 
Slutsatser: Den postoperativa smärtbedömningen skall utgå från den enskilda patientens 
behov. Genom verbal kommunikation tillsammans med andra metoder för smärtbedömning 
kan sjuksköterskan få en uppfattning av patientens smärta. Ytterligare faktorer som är viktiga 
för en individanpassad smärtbehandling är god kommunikation och en väl fungerande 
organisation.   
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INLEDNING 

Allmänsjuksköterskan möter patienter med smärta oavsett arbetsplats. Vi upplever att 
grundutbildningen för sjuksköterskor är otillräcklig gällande smärta och smärtbehandling, 
därför anses det vara ett relevant ämne att utforska. Vårt intresse för postoperativ smärta 
väcktes under sjuksköterskeutbildningen, verksamhetsförlagd utbildning och egen 
livserfarenhet. Då upplevelsen av postoperativ smärta är individuell kan den vara svår att 
bedöma. Därför är vi mycket motiverade till att utöka vår kunskap, för att därmed kunna öka 
förutsättningarna för att utföra en korrekt smärtbedömning. Detta gör det möjligt att ge 
smärtbehandling utifrån patientens individuella behov. 
 
BAKGRUND 
 

Definition av smärta  

Enligt International Association for the Study of Pain (IASP) definieras smärta som ”En 
obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadskada eller hotande 
vävnadskada eller beskriven i termer av sådan skada” (IASP, 2011). Smärta är en 
flerdimensionell subjektiv upplevelse och det är endast patienten själv som kan beskriva sin 
smärta. Därigenom måste sjuksköterskan alltid utgå ifrån att smärta existerar då patienten 
uttrycker det (Bergh, Gunnarsson, Allwood, Odén, Sjöström & Steen, 2005).  

Smärtfysiologi 

Smärta uppfattas av nociceptorer som är kroppens smärtreceptorer, vilka är lokaliserade till 
nervändarna. Nociceptorerna reagerar på olika stimuli som värme, kyla, tryck samt frisättning 
av kemiska substanser vid till exempel inflammation. När smärtan har uppfattas av 
nociceptorerna leds smärtinpulsen till ryggmärgen och vidare till hjärnan via afferenta 
nervbanor, först då bli smärtan kännbar (Molin, Lund & Lundeberg, 2010).  

Kliniskt indelas smärta i två grupper, akut och långvarig smärta. Akut smärta orsakas av en 
vävnadsskada och utgör i detta fall kroppens varningssignal. Med adekvat smärtbehandling 
försvinner den akuta smärtan när skadan har läkt. Akut smärta leder till flera olika 
fysiologiska reaktioner såsom ökad pulsfrekvens, höjt blodtryck, ökad andningsfrekvens, 
svettning och ökning av den generella muskelaktiviteten (Molin, Lund & Lundeberg, 2010). 
Den akuta smärtan definieras som ett tillstånd som varar kortare tid än en månad (Larsson, 
2007). Smärta som varar längre än en månad definieras som långvarig smärta. Långvarig 
smärta uppfyller inte längre någon fysiologisk funktion i form av varningssignal för hotande 
vävnadsskada, utan innebär endast ett lidande för patienten.  Denna typ av smärta är 
svårbehandlad (Molin, Lund & Lundeberg, 2010).  
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Smärtmekanismer 

Det finns flera olika smärtmekanismer, nociceptiv smärta som uppkommer till följd av 
muskel, led eller vävnadsskada. Nociceptiv smärta delas in i två huvudgrupper. Dessa är 
somatisk smärta som kommer från hud, muskler, skelett och viceral smärta som är lokaliserad 
till kroppens inre organ. Ytterligare smärtmekanismer är neuropatisk smärta som innebär 
skada på perifera eller centrala nervsystemet, psykogen smärta som orsakas av psykisk 
sjukdom som till exempel depression samt idiopatisk smärta som uppstår utan känd orsak 
(Larsson, 2007).  

Postoperativ smärta  

Föreliggande studie kommer att fokusera på postoperativ smärta, där operationen kräver 
inneliggande vård på postoperativ avdelning. Den postoperativa fasen börjar när operationen 
är avslutad och patienten flyttas till en postoperativ avdelning (Holm & Hansen, 2000). I 
efterförloppet till de flesta operationer uppkommer smärta och det handlar då framförallt om 
nociceptiv och neuropatisk smärta. Då smärta är en individuell upplevelse kan samma 
operation orsaka olika grad av smärta för skilda patienter. Det är vårdpersonalens skyldighet 
att minimera den uppkomna postoperativa smärtan så mycket som möjligt. Det är inte längre 
acceptabelt att patienter ska behöva uppleva svår postoperativ smärta med dagens 
smärtlindringsmetoder, utan patienterna bör kunna hållas smärtfria under de första 
postoperativa dygnen (Järhult & Offenbartl, 2007).  En viktig del i den postoperativa vården 
är personalens attityd.  De måste förstå att det inte måste göra ont efter en operation (ibid).  
Trots dagens metoder för bedömning, behandling och uppföljning av smärta, uttrycker flera 
patienter att de upplever otillräcklig postoperativ smärtlindring (Klopper, Andersson, 
Minkkinen, Ohlsson & Sjöströms, 2005). En god postoperativ smärtbehandling främjar 
patientens välbefinnande, underlättar mobilisering, minskar inneliggande vårdtid på sjukhus 
och minskar risken för postoperativa komplikationer (Fredheim, Kvarstein, Undall, Stubhaug, 
Rustöen & Borchgrevink, 2011). De postoperativa komplikationerna som kan uppstå vid 
imobilisering på grund av otillräcklig smärtlindring är hjärt- och kärlkomplikationer som 
tromboser och olika typer av rytmrubbningar. Även lungfunktionen och den gastrointestinala 
funktionen påverkas negativt vid imobilisering (Järhult & Offenbartl, 2007). En otillräcklig 
smärtbehandling ökar även risken för att patienten ska utveckla en kronisk smärta (Fredheim 
et. al, 2011). I den postoperativa fasen kan patienten uppleva oro, rädsla och sömnsvårigheter 
som psykologiska effekter utav en otillräcklig smärtlindring. Därmed kan en god postoperativ 
smärtbehandling främja patientens välbefinnande och minska såväl fysiskt som psykiskt 
lidande (Järhult & Offenbartl, 2007). 

Postoperativ smärtbedömning 

En viktig del av sjuksköterskans arbete i det postoperativa förloppet är att skatta patientens 
smärta vad gällande intensitet, typ och lokalisation. Det finns flera olika skattningsinstrument 
att tillgå för att sjuksköterskan ska kunna värdera, dokumentera och utvärdera patientens 
smärta.  Genom en god smärtbedömning ges förutsättningar för en individuellt anpassad 
smärtbehandling. En utav de vanligaste skalorna som finns att tillgå är Visuell analog skala 
(VAS). Patienten får själv skatta sin smärta längs en tio centimeter lång linje där han/hon 
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ställer in sin smärtintensitet med hjälp av en markör. Baksidan har siffror, där noll står för 
ingen smärta medan tio innebär värsta tänkbara smärtan. Med hjälp av siffrorna kan vårdaren 
läsa av patientens upplevda smärtintensitet (Allvin & Brantberg, 2010).  Ytterligare en skala 
som används är Numeric Rating Scale (NRS) som innebär att patienten får skatta sin smärta 
på en elva gradig skala med siffror. Där noll står för ingen smärta och tio är värsta tänkbara 
smärtan. Uppfattningen av siffrornas betydelse gällande smärtintensitet på dessa 
smärtskattningsskalor är högst individuellt för både patienter och vårdpersonal (Dijk, Wijck, 
Kappen, Peelen, Kalkman & Schuurmans, 2010). Det är viktigt att inkludera den information 
som fås av patienten genom verbal kommunikation i den postoperativa smärtbedömningen. 
Patientens egna muntliga beskrivning av smärtan kan sedan vägas samman med andra 
metoder för smärtbedömning, som smärtskattningsskalor, vitalparametrar som puls, blodtryck 
och andningsfrekvens samt patientens utseende (Bergh, Jakobsson, Sjöström & Steen. 2005). 
Sjuksköterskorna använder sig även av tidigare erfarenheter av liknande situationer i den 
postoperativa smärtbedömningen (Kloppers et. al studie, 2005).  

Sjuksköterskans kunskap 

En faktor som kan försvåra den postoperativa smärtbedömningen är bristande kunskap. Det 
kan bero på otillräcklig undervisning om smärtbedömning och smärtbehandling under 
grundutbildningen (Rejeh, Ahmadi, Mohammadi, Kazemnejad & Anooshehs, 2009).  
Sjuksköterskans bristande kunskap kan även bero på otillräcklig uppdatering på arbetsplatsen 
gällande smärtbedömning. Konsekvensen av detta kan bli att smärtbedömningen inte utförs på 
ett korrekt sätt (Rognstad, Fredheim, Johannessen, Kvarstein, Undall & Rustöens, 2012).   
 

TEORETISK REFERENSRAM 

Studien grundar sig på vårdvetenskapen som utgår från ett patientperspektiv, där man ser till 
den enskilda patientens upplevelser. Vetenskapen innebär att stödja och stärka patienten i sin 
hälsoprocess för att därmed uppnå hälsa och välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010).  
Genom att se till helheten kan vi få förståelse för patienten och hur denne upplever smärta. 
Detta skapar förutsättningar för att tillgodose den enskilda patientens behov gällande 
smärtbehandling (Öqvist, 2008).  De vårdvetenskapliga begreppen som denna studie grundas 
på är välbefinnande och lidande. 

Enligt Fredheim et. al (2011) kan en god postoperativ smärtbehandling främja patientens 
välbefinnande. Ohälsa i form av smärta tvingar fram en icke önskvärd förändring av 
patientens situation vilket får en negativ påverkan på välbefinnandet. Välbefinnande är en 
individuell subjektiv upplevelse, som innefattar både kropp och själ (Dahlberg & Segesten, 
2010).   

Smärta efter en operation innebär ett lidande för patienten (Fredheim et. al 2011). Denna 
smärta som uppkommer till följd av en vävnadsskada definieras som ett sjukdomslidande. 
Vidare kan patienten under sin sjukhusvistelse uppleva onödigt lidande på grund av bristfällig 
smärtbehandling, vilket resulterar i ett vårdlidande (Dahlberg & Segesten, 2010). En 
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otillräcklig smärtlindring kan i sin tur öka risken för att patienten ska utveckla kronisk smärta 
(Fredheim et. al 2011). Den kroniska smärtan kan påverka patientens livssituation negativt 
och därmed orsaka ett livslidande (Dahlberg & Segesten, 2010).   

Smärta är flerdimensionellt, därigenom behöver diagnostiken av smärta innefatta både 
subjektiv och objektiv information (Werner, 2010). Hur patienten upplever och beskriver sin 
smärta är högst individuellt. Genom god verbal kommunikation kan sjuksköterskan ta del av 
patientens subjektiva beskrivning av sin smärta. Det är viktigt att basera sin bedömning på 
ytterligare metoder, som vitalparametrar, hur patienten ser ut och smärtskattningsskalor för att 
öka förutsättningarna till en korrekt smärtbedömning (Bergh et. al, 2005). På det här sättet 
kan sjuksköterskan skapa sig en helhetsbild av patientens smärta. Helheten är större än 
delarna och med detta synsätt kan sjuksköterskan skapa förutsättningar för en individanpassad 
smärtbehandling (Öqvist, 2008).  
 
PROBLEMFORMULERING   

Trots dagens utarbetade metoder för bedömning, behandling och uppföljning av postoperativ 
smärta, upplever ofta patienter otillräcklig smärtlindring. Sjuksköterskan har en betydande 
roll i bedömning och behandling av patientens postoperativa smärta. En otillräcklig 
smärtlindring orsakar patienten onödigt lidande, försvårar mobilisering, ökar risken för 
postoperativa komplikationer och innebär även en ökad risk för utveckling av kronisk smärta 
(Fredheim et. al, 2011).  Kunskap om postoperativ smärtbedömning behövs för att kunna ge 
patienten en tillfredställande individuell smärtbehandling, för att på så vis stödja patientens 
välbefinnande och minska risk för lidande. I föreliggande studie ligger fokus på att beskriva 
sjuksköterskans postoperativa smärtbedömning, samt vilka faktorer som kan försvåra 
smärtbedömningen. 
 
FRÅGESTÄLLNINGAR 

• Vad grundar sjuksköterskan sin postoperativa smärtbedömning på?  

• Vad försvårar den postoperativa smärtbedömningen? 
 
 

SYFTE  
 
Syftet var att belysa postoperativ smärtbedömning ur ett sjuksköterskeperspektiv.  
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METOD  

Studien har en kvalitativ design och genomfördes som en litteraturstudie, baserad på 10 
kvalitativa vetenskapliga artiklar. Då syftet med studien var att belysa sjuksköterskans 
upplevelser av ett fenomen och få en ökad förståelse för detta, var en kvalitativ metod lämplig 
(Polit & Beck, 2012). Litteraturstudiens resultat redovisades utifrån ett induktivt perspektiv, 
som innebar att sjuksköterskans upplevelser av postoperativ smärtbedömning beskrivdes. 
Studien utgick inte från någon teori, därmed granskades artiklarnas resultat objektivt. 
Författarnas egna åsikter och värderingar åsidosattes i studiens resultat (Axelsson, 2008). 
 
Datainsamling:  
Tidigare forskning inom det valda ämnet ligger till grund för litteraturstudien. Vetenskapliga 
artiklar söktes i relevanta databaser.  
 
Urvalsförfarande: 
Till studiens resultat användes tio artiklar från databaserna Cinahl, Pubmed och Swemed+ . 
Dessa databaser ansågs som lämpliga då de är inriktade på omvårdnad och medicin. 
Sökningen av artiklar utgick ifrån ämnesord som var relevanta för syftet. Mesh och Cinahl 
headdings som är medicinska ämnesordlistor användes för att hitta lämpliga ämnesord. 
Följande ämnesord användes: Postoperative Pain, Pain measurement, Pain management, Pain 
assessment, Nursing assessment, Nurses role, Postoperative care, Nurses, Qualitative, 
Qualitative study, Interviews, Surgery, Surgical,  Patient-Nurse relationship, Experiences, 
Communication, Patients och Sweden ( Bilaga 1). I de databaser där det var möjligt att 
begränsa sökningen till peer reviewed gjordes detta, i de fall det inte var möjligt 
kontrollerades tidskrifterna i Ulrichs Web. När sökningarna i databaserna kom ner till ett 
hanterbart antal träffar lästes artikelabstrakt igenom och granskades. Därefter valdes de 
artiklar som svarade bäst mot syftet och kvalitetsbedömdes. Forsberg och Wengströms (2008) 
mallar för kvalitetsbedömning av kvalitativa artiklar användes. Artiklarna bedömdes utifrån 
flera kvalitetskriterier och grupperades därefter i hög kvalité, medel kvalité respektive låg 
kvalité (Bilaga 3). De artiklar som var av låg kvalité exkluderades från litteraturstudien. Utav 
de inkluderade artiklarna var åtta av hög och två av medel kvalité (Bilaga 2). 
Inklusionskriterierna för artiklarna var att de skulle vara vetenskapliga kvalitativa 
originalartiklar utgivna de senaste åtta åren. De skulle finnas i fulltext, vara peer reviewed och 
skrivna på engelska, svenska eller till svenskan närliggande språk, såsom danska eller norska. 
Exklusionskriterier var artiklar som berörde sjuksköterskans upplevelser av barns 
postoperativa smärta, det vill säga personer under 18 år. 
 
Dataanalys:  
Med Lundman och Hällgren - Graneheims (2008) kvalitativa innehållsanalys som 
utgångspunkt lästes valda artiklar igenom för att skapa en känsla av innebörd och resultat. 
Vidare identifierades kategorier i varje studies resultat, som sedan sammanställdes var för sig. 
Nästa steg var att relatera dessa kategorier till samtliga studier för att hitta skillnader och 
samband. Slutligen formulerades ett antal huvudkategorier samt underkategorier, som 
framträdde i textanalysen och dessa presenterades därefter i resultatdelen (Tabell 1).   
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Tabell 1. Exempel på analysförfarandet. 

 
 
FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 
 
Litteraturstudien innehåller endast artiklar där det tydligt framgår att ett etiskt 
ställningstagande gjorts, det vill säga att de har granskats av etiska kommitteèer och där de 
genomförda intervjuerna har följt Helsingforsdeklarationen (2008). Informanternas samtycke 
och information om att deltagandet är konfidentiellt, frivilligt och att de när som helst kan 
avbryta sin medverkan, framgick tydligt i artiklarna. Under litteraturstudien granskades 
artiklarna kritiskt och stor vikt har lagts vid att undvika att tolka och förvränga deras resultat. 
Detta för att säkerställa att det resultat som presenteras är de faktiska resultat som 
framkommit under de tidigare studierna (Axelsson, 2008). 
 
 
 
 
 
 

Meningsbärande 
enheter 

Kondensering Kod Kategori 

Sjuksköterskorna 
upplevde att 
patienterna hade svårt 
att förstå VAS. Dock 
upplevde 
sjuksköterskorna att 
patienterna lättare 
förstod VAS om de 
fick preoperativ 
information om det. 

Patienten förstår inte 
smärtskattningsskalor. 

Bristande 
kommunikation och 
information. 

Faktorer som 
försvårar 
smärtbedömningen. 

Sjuksköterskorna 
beskrev att deras egna 
erfarenheter av 
postoperativ smärta 
fick dem att känna 
medlidande för 
patienten. 

Egna erfarenheter får 
sjuksköterskan att 
känna medlidande. 

Egna erfarenheter 
påverkar 
smärtbehandlingen. 

Kunskap och 
erfarenheter. 
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RESULTAT 
 
Föreliggande studiens resultat baseras på 10 kvalitativa artiklar som till största del är baserade 
på intervjuer och några är kombinerade intervju/observations studier. Studierna är 
genomförda i följande länder, Sverige, Norge, Island, England, USA, Ghana och Jordanien. 
Under analysen av artiklarna framkom 3 kategorier som beskrev sjuksköterskans 
postoperativa smärtbedömning. Dessa kategorier är Smärtbedömning, Kunskap och 
erfarenhet, Faktorer som försvårar smärtbedömningen. 
 
Smärtbedömning  
 
Verbal kommunikation samt smärtskattningsskalor  
I flertalet av studierna framkom det att sjuksköterskan använde sig av bland annat verbal 
kommunikation för att bedöma patientens smärta (Kim, Schwartz-Barcott, Tracy, Fortin & 
Sjöström, 2005 ; Leegaard, Husby, Berge & Rustöen ; Dihle, Bjölseth & Helseth, 2005 ; 
Harper, Ersser & Gobbi, 2007 ; Clabo, 2007 ; Aziato & Adejumo, 2013; Lindberg & 
Engström, 2011 ; Blondal & Halldorsdottir, 2008 ; Abdalrahim, Majali & Bergbom, 2010; 
Hjelpdahl-Sjövelan & Leegaard, 2012). I två av studierna beskrev sjuksköterskorna smärta 
som en individuell upplevelse som ej kan objektifieras och därigenom ansåg de att den 
verbala kommunikationen var av stor vikt vid smärtbedömning (Harper et. al., 2007; Kim et. 
al., 2005). I Clabos (2008) studie framkom det att vid en av de två undersökta postoperativa 
avdelningarna ansåg sjuksköterskorna att den verbala kommunikationen värderades högre än 
andra bedömningsmetoder. 
”It’s not you who is having the pain. You can’t say this person doesn’t look like they’re in 
pain. You’ve got to go by what they say…” (Clabo, 2007, s. 535) 
 
I fem av studierna använde sjuksköterskorna smärtskattningsskalor för att bedöma smärtans 
intensitet, som ett komplement till den verbala kommunikationen (Leegard et. al., 2005; 
Hjelpdahl-Sjövelan & Leegaard, 2012; Blondal & halldorsdottier, 2008; Harper et. al., 2007; 
Lindberg & Engström, 2011).  I två av studierna beskrev sjuksköterskorna vikten av att fråga 
patienten om dennes smärta på ett tydligt och förståeligt sätt, med direkta frågor. De upplevde 
att de på detta sätt fick en mer överensstämmande bild av patientens upplevda smärta (Dihle 
et. al., 2005; Blondal & Halldorsdottir, 2008).   
 
Kliniska observationer samt vitalparametrar  
I flertalet av studierna använde sig sjuksköterskorna av observation, det vill säga hur patienten 
såg ut och dennes kroppsspråk som en del av sin postoperativa smärtbedömning (Abdalrahim 
et. al., 2010; Aziato & Adejumo, 2013; Kim et. al, 2005; Hjelpdahl - Sjövelan & Leegaard, 
2012; Clabo, 2007; Lindberg & Engström, 2011; Blondal & Halldorsdottir, 2008). I Clabos 
(2007) studie framkom det att sjuksköterskorna på en av de två undersökta postoperativa 
avdelningarna lade större vikt vid att observera patienterna vid smärtbedömning än andra 
metoder som verbal kommunikation, smärtskattningsinstrument och vitalparametrar. I en av 
studierna beskrev sjuksköterskorna att patienter efter en operation kan ha svårigheter att 
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kommunicera verbalt, därmed använde de sig av observation och vitalparametrar för att 
bedöma patientens smärta (Blondal & Halldorsdottir, 2008).  I ytterligare två studier mätte 
sjuksköterskorna vitalparametrar som blodtryck och puls, som vid förändrade värden kan 
indikera på smärta och inkluderade detta i smärtbedömningen (Hjelpdahl - Sjövelan & 
Leegaard, 2012; Blondal & Halldorsdottir, 2008).  
 
Kunskap och erfarenhet 
 
I flera studier beskrevs hur sjuksköterskorna efter att ha arbetat en viss tid på postoperativ 
avdelning fått kunskaper gällande hur smärtpåverkad en patient brukar vara efter en viss 
operation. Sjuksköterskorna använde sedan denna kunskap i sin smärtbedömning tillsammans 
med andra metoder (Kim et. al. 2008; Harper et. al. 2007; Clabo, 2008).  I Harpers et. al. 
(2007) studie upplevde sjuksköterskorna det som ett problem, när patientens upplevda smärta 
inte överensstämde med den förväntade smärtan till följd av en viss operation. 
Sjuksköterskorna upplevde att detta kunde försvåra smärtbedömningen. En del sjuksköterskor 
använde förutom sina erfarenheter av smärtbedömning efter en viss operation även sina 
erfarenheter gällande åldersgrupper som underlag i sin smärtbedömning (Kim et. al. 2008). I 
två av studierna beskrev sjuksköterskorna den postoperativa smärtan som en individuell 
subjektiv upplevelse. De menade att alla patienter reagerar olika på smärta, därmed kan det 
inte antas att patienten ska känna en viss grad och typ av smärta som följer en viss operation 
(Abdalrahim et. al., 2010; Aziato & Adejumo, 2013).  
”We should not assume that patients should feel in a certain manner because of a certain 
operation. Patients respond differently; they are not copies of each other” (Abdalrahim et. 
al., 2010, s.166) 
 
I Clabos (2008) studie beskrevs hur sjuksköterskorna också inhämtade kunskap från kollegor 
gällande patientens smärta och använde detta i sin smärtbedömning. I en av studierna beskrev 
sjuksköterskorna att de förväntade sig att patienten kommer uppleva smärta efter en 
operation. De förväntade sig att den mest intensiva smärtan kommer direkt efter att narkosen 
har släppt (Kim et. al. 2008). I Aziato & Adejumos (2013) studie hade sjuksköterskorna 
erfarenheten av att snabb administrering av analgetika var nödvändig för en effektiv 
smärtlindring. I två av studierna framkom det att sjuksköterskorna hade egna erfarenheter av 
postoperativ smärta, då de själva hade genomgått en operation. Detta medförde att de fick ett 
större engagemang för arbetet med postoperativa smärta och kände även medlidande för 
patienten (Abdalrahim et. al., 2010; Aziato & Adejumo, 2013). I en studie beskrev 
sjuksköterskorna sina erfarenheter av att möta de anhörigas oro kring patientens postoperativa 
smärta, vilket ibland kunde upplevas som ett problem. I vissa fall kunde de anhörigas oro 
påverka patienten och förvärra dennes upplevelse av sin smärta (Abdalrahim et. al., 2010).  I 
Blondal och Halldorsdottirs (2008) studie tyckte sjuksköterskorna att det är svårt att vårda 
patienter som var kända missbrukare sen tidigare. De upplevde det svårt att bedöma dessa 
patienters smärta och hur mycket smärtstillande läkemedel patienten var i behov av. I Aziato 
och Adejumos (2013) studie utryckte sjuksköterskorna sin rädsla över att patienterna skulle 
utveckla ett beroende vid administrering av opioider. Medan i Abdalrahims et. al. (2010) 
studie upplevde sjuksköterskorna att smärtbehandlingen begränsades av att läkarna hade en 
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rädsla för att patienterna skulle utveckla ett beroende av opioider eller drabbas av 
respiratoriska komplikationer. I en studie beskrev sjuksköterskorna att det fanns flera olika 
metoder för smärtlindring, därmed ansåg de att ingen patient skulle behöva uppleva svår 
smärta postoperativt. Sjuksköterskorna beskrev även smärta som en individuell upplevelse. 
Därför försökte de bortse från den egna förförståelsen och lyssna på den enskilda patienten. 
Sjuksköterskorna beskrev även hur de använde sig av icke-farmakologiska metoder för 
smärtlindring som till exempel lägesändring och gav patienten tid till att prata, tillsammans 
med analgetika. De uttryckte en önskan att lära sig mer om icke-farmakologiska metoder 
(Lindberg & Engström, 2011).  
 
Faktorer som försvårar smärtbedömningen 
 
Bristande kommunikation med patienten 
I två av studierna beskrevs hur språk och kulturella skillnader försvårade kommunikationen 
mellan patient och sjuksköterska, vilket kunde få en negativ påverkan på smärtbedömning och 
behandling (Leegaard et. al. 2011; Harper et. al. 2007). Sjuksköterskorna upplevde att 
patienterna ofta hade en rädsla för biverkningar av analgetika, vilket medförde att patienterna 
ofta väntade för länge innan de bad om smärtlindring (Leegaard et. al. 2011). I Hjelpdahl - 
Sjövelan och Leegaards (2012) studie påminde sjuksköterskorna ofta patienterna om att säga 
till när de upplevde smärta, för att kunna ge smärtlindring i tid. Sjuksköterskorna upplevde 
även att patienter över 65 år ofta var motvilliga till smärtstillande och rapporterade sällan 
smärta. I en studie upplevde sjuksköterskorna att patienterna beskrev sin smärta på olika sätt 
till läkare och sjuksköterska (Leegaard et. al. 2011).  
”Med en gang legen kommer inn, så er det liksom: Nei da, vi har ikke smerter. Men nor legen 
går, så…” (Leegaard et. al. 2011, s. 257) 
 
I flera studier upplevde sjuksköterskorna att patienterna inte alltid förstod 
smärtskattningsskalorna VAS och NRS, vilket kunde ge sjuksköterskorna en felaktig 
uppskattning av patientens smärtintensitet (Leegaard et. al. 2011; Harper et. al. 2007; 
Hjelpdahl - Sjövelan & Leegaard, 2012; Blondal & Halldorsdottir, 2008).  
 
Bristande kommunikation med läkaren 
I två av studierna utryckte sjuksköterskorna svårigheter att samarbeta med läkarna. Då de 
upplevde att läkarna inte lyssnade på dem och tog inte hänsyn till sjuksköterskornas 
synpunkter gällande patientens smärtbehandling (Abdalrahim et. al., 2010; Aziato & 
Adejumo, 2013). 
I Leegaards et. al. (2011) studie beskrev sjuksköterskorna att det ibland kunde vara svårt att få 
gehör för mer smärtlindring av läkarna. I en studie framkom det att sjuksköterskorna upplevde 
det svårt att vårda patienters vars smärta krävde mer analgetika än den redan ordinerade 
dosen. I fall där sjuksköterskorna var tvungna att kontakta läkarna för en ny ordination 
riskerade de att bli utskällda, vilket sågs som ett hinder för individuell smärtbehandling 
(Clabo, 2007).  I en annan studie framkom det att administrering av analgetika utöver den 
redan ordinerade dosen försenades. Detta på grund av att läkarna inte befann sig på 
avdelningen (Aziato & Adejumo, 2013).  

9 
 



Bristande organisation 
 I Blondal och Halldorsdottirs (2008) studie framkom det att tidsbrist, brist på föreskrifter, 
oklar arbetsfördelning, brist på kontinuitet och begränsad tillgång till läkare var faktorer som 
ledde till osäkerhet hos sjuksköterskorna. Detta påverkade i sin tur sjuksköterskans 
smärtbedömning och smärtbehandling. I en studie framkom det att information om 
smärtbedömning och behandling sällan gavs. Informationen gavs endast i de fall då patienten 
själv efterfrågade detta (Dihle et. al. 2005). I två av studierna upplevde sjuksköterskorna ett 
behov av att utveckla riktlinjer för hantering av postoperativ smärta, då de idag ansågs 
bristfälliga. Detta skulle underlätta för sjuksköterskorna i deras bedömning och behandling av 
patientens postoperativa smärta (Abdalrahim et. al., 2010; Aziato & Adejumo, 2013).  
”Here, we don’t have specific rules to follow on how to treat POP. It’s all individual, every 
physician has his own way and philosophy to treat POP1.” (Abdalrahim et. al., 2010, s. 169) 
 
I Dihles (2005) studie framkom det att rutiner för utvärdering och dokumentation av given 
analgetika saknades. Sjuksköterskorna utvärderade endast muntligt given analgetika när det 
gällde tabletter och stolpiller. Det var endast när analgetika gavs intravenöst som 
sjuksköterskorna dokumenterade effekten av läkemedlet. 
 
DISKUSSION 
 
Resultatet visade att sjuksköterskorna använde sig av flera olika metoder för att bedöma 
patientens postoperativa smärta. De använde sig av verbal kommunikation, kliniska 
observationer, smärtskattningsskalor, förändringar av patientens vitalparametrar, kunskap och 
erfarenheter.  Det framkom att sjuksköterskans kunskap och erfarenhet både kunde vara till en 
fördel eller nackdel i den postoperativa smärtbedömningen.  Det upplevdes som en fördel när 
sjuksköterskan använde sin kunskap och erfarenhet som en vägledning i smärtbedömningen. 
Men denna fördel upplevdes även kunna bli till en nackdel, då den tidigare kunskapen och 
erfarenheten kunde ta överhand i smärtbedömningen. Detta ledde till att sjusköterskorna inte 
lade lika stor vikt vid patientens individuella smärtupplevelse. I resultatet framkom även 
faktorer som försvårade den postoperativa smärtbedömningen, till exempel bristande 
kommunikation och organisation. Syftet med studien var att få kunskap om postoperativ 
smärtbedömning ur ett sjuksköterskeperspektiv och med det resultat som framkom anser 
författarna att syftet med studien uppnåddes.  
 
Metoddiskussion  
 
Då syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av ett fenomen och få en ökad förståelse 
för detta, hade studien en kvalitativ metod. I kvalitativa studier är informanterna få till antalet, 
detta för att kunna uppnå en djupare förståelse av det fenomenet som undersöks (Polit & 
Beck, 2011). Eftersom denna studie är baserad på ett fåtal sjuksköterskors erfarenheter av 
postoperativ smärtbedömning kan överförbarheten vara begränsad.  

1 Postoperative pain 
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Denna studie genomfördes som en litteraturstudie. Studien bygger på vetenskapliga artiklar, 
detta för att säkerställa att materialet som användes var vetenskapligt och aktuellt (Friberg, 
2006). En risk med vetenskapliga artiklar är att resultatet skulle kunna ha påverkats av 
forskarnas tolkning då de genomförde studien. Författarna diskuterade även att studien skulle 
kunnat genomföras som en intervjustudie. Men valde ändå att genomföra studien som en 
litteraturstudie för att få ett bredare perspektiv, då fler informanters erfarenheter därmed 
kunde inkluderas i studien. För att få tillgång till relevanta artiklar som svarade an på studiens 
syfte genomfördes en litteratursökning.  Författarna använde sig av tesaurusar för att få fram 
lämpliga sökord att använda i relevanta databaser.  För att studiens resultat skulle bli så 
aktuellt som möjligt valdes artiklar som var max åtta år gamla, för att de speglade aktuell 
forskning. Artiklarna var också vetenskapliga originalartiklar, vilket innebar att de redovisade 
primära resultat och inte var baserade på tidigare redovisningar (Axelsson, 2008). 
Då syftet var att belysa sjuksköterskans perspektiv, beslutades att artiklarna skulle vara 
grundade på intervjuer med sjuksköterskor. Författarna planerade först att endast inkludera 
artiklar som var baserade på studier gjorda i Norden, detta för att uppnå en högre 
överförbarhet till svensk sjukvård. Dock var underlaget av artiklar som var baserade på 
intervjuer ur ett sjuksköterskeperspektiv begränsat. Detta medförde att även artiklar från andra 
länder fick inkluderas och studien fick anta ett internationellt perspektiv. Detta sågs som en 
styrka då fenomenet kunde ses utifrån en bredare synvinkel. Dock kan överförbarheten till 
svensk sjukvård påverkas.  
Valda artiklar kvalitetsgranskades utifrån en mall för kvalitetsbedömning av kvalitativa 
artiklar (Forsberg och Wengströms, 2008, Bilaga 3). Endast artiklar av hög respektive medel 
kvalité inkluderades i studien. Åtta av resultatartiklarna var av hög kvalité medan endast två 
var av medel kvalité (Bilaga 2). Författarna anser att detta stärker studiens tillförlitlighet.  
Med Lundman och Hällgren - Graneheims (2008) kvalitativa innehållsanalys som 
utgångspunkt lästes valda artiklar först enskilt, därefter gemensamt för att få en känsla av 
innebörd och resultat. Sedan urskiljdes teman i respektive artikels resultat.  För att hitta 
skillnader och likheter artiklarna emellan relaterades samtliga studiers teman till varandra för 
att beskriva det specifika fenomenet. Detta är en lämplig redovisningsform för kvalitativ 
forskning (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). All information som framkom under 
artikelanalysen som svarade an på studiens syfte, redovisas i resultatet. Detta för att inte 
undanhålla faktiska resultat i artiklarna.   
I samtliga artiklar som inkluderades i studien fanns etiska ställningstaganden beskrivna och de 
var godkända av etiska kommittéer.  Författarna till studien strävade efter att granska de valda 
artiklarna objektivt och bortse från sina egna värderingar och förförståelse 
(Helsingforsdeklarationen, 2008).  Författarna följde noggrant den beskrivna metoden under 
studiens gång, detta för att öka studiens trovärdighet och tillförlitlighet.   
 
 
 
 
 
 
 

11 
 



Resultatdiskussion  
 
Ett framträdande fynd i studien var att sjuksköterskan använde sig av verbal kommunikation i 
stor utsträckning för bedömning av patientens postoperativa smärta. Genom den verbala 
kommunikationen kunde sjuksköterskan få tillgång till den individuella patientens upplevelse 
av smärta. Det framkom att en del sjuksköterskor värderade den verbala kommunikationen 
med patienten högre än andra metoder i smärtbedömningen. Detta styrks av Richard och 
Hubberts (2007) studie där sjuksköterskorna anser att den verbala kommunikationen är av 
störst vikt vid smärtbedömning. Medan förändringar av vitalparametrar och patientens 
kroppsspråk ses som ett komplement för bedömningen. I Kasen, Nordman, Lindholm och 
Erikssons (2008) studie uttrycker vårdpersonal att om inte patientens upplevelse av smärta 
beaktas kan det påverka smärtbehandlingen negativt, vilket i sin tur kan leda till ett 
vårdlidande.  
I föreliggande studies resultat framkom även betydelsen av att fråga patienten på rätt sätt 
angående dennes smärta. Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att ställa tydliga och 
direkta frågor. Det var viktigt att sjuksköterskan kommunicerade med patienten på ett 
förståeligt sätt. Detta för att sjuksköterskan skulle få en överensstämmande bild av patientens 
upplevda smärta. I Brown och McCormacks (2006) studie observeras att ett flertal 
sjuksköterskor använder sig av korta och otydliga fraser som ”Är du ok ?, Hur går det?” vid 
smärtbedömning av äldre patienter. Detta upplevs försvåra smärtbedömningen då de äldre inte 
får tid eller möjlighet till att uttrycka sin upplevda smärta. Medan ett fåtal av sjuksköterskorna 
lägger mer tid på att samtala och lyssna på patienten. Detta möjliggör att de får ta del av 
patienternas verkliga upplevelse av smärta (ibid.).  
Ett annat framträdande fynd i föreliggande studies resultat var att sjuksköterskorna använde 
sig av smärtskattningsskalor i smärtbedömningen. Detta för att få uppfattning av smärtans 
intensitet och för att följa upp samt utvärdera given analgetika. Det framkom även att 
sjuksköterskorna kunde få en felaktig bild av patientens smärta, då de ofta upplevde att 
patienterna inte förstod skalorna VAS och NRS. Detta styrks till viss del av Dijk, Kappen, 
Wijck, Kalkman och Schuurmans (2012) studie där det framkommer att äldre patienter ofta 
ger en felaktig uppskattning av sin smärta, på grund av att de inte förstår 
smärtskattningsskalorna.  
I föreliggande studies resultat framträdde ytterligare ett fynd gällande smärtbedömningen. Det 
var att sjuksköterskorna även använde sig av klinisk observation och vitalparametrar i den 
postoperativa smärtbedömningen. Sjuksköterskorna använde dessa metoder som ett 
komplement till den verbala kommunikationen i smärtbedömningen. Dessa metoder 
upplevdes vara av stor betydelse postoperativt, då patienter i vissa fall kunde ha svårigheter 
att kommunicera verbalt. I Richards et. al. (2007) studie baserar sjuksköterskorna sin 
postoperativa smärtbedömning på samma metoder, det vill säga en kombination av verbal 
kommunikation, klinisk observation och vitalparametrar. Genom detta tillvägagångssätt 
upplever sjuksköterskorna att de får ta del av såväl subjektiva som objektiva tecken som 
uttrycker patientens individuella smärta. Detta möjliggör att en helhetsbild av patientens 
smärta kan träda fram och ligga till grund för smärtbehandlingen.  
I föreliggande studies resultat framkom det även att sjuksköterskans kunskap och erfarenheter 
påverkade smärtbedömningen. Det upplevdes som positivt då det kan ge vägledning i 
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behandlingen av patientens postoperativa smärta. Medan det även upplevdes kunna försvåra 
smärtbedömningen, då sjuksköterskorna förväntade sig en viss grad och typ smärta följt av en 
specifik operation. Sjuksköterskans förväntade bild av patientens smärta kunde därmed ta 
överhand, vilket medförde att mindre vikt lades vid patientens individuella smärtbeskrivning. 
I Idvall, Bergqvist, Silverhjelm och Unossons (2008)  studie beskriver flera patienter att deras 
smärta inte tas på allvar av vårdpersonalen. De upplever bristande uppmärksamhet när deras 
smärta faller utanför den förväntade ramen efter en operation. I Rejeh och Vaismoradis (2010) 
studie utrycker patienterna en förväntan av att bli sedda som individuella personer med 
enskilda behov, önskningar och känslor. När sjuksköterskorna inte ger detta bemötande 
upplever patienterna att de behandlas som objekt.  
I föreliggande studies resultat framkom att det fanns en rädsla för att patienten skulle utveckla 
ett opioid beroende till följd av den postoperativa smärtbehandlingen. Det var både 
sjuksköterskor och läkare som uttryckte denna rädsla. Detta stöds delvis av Richards och 
Hubberts (2007) studie där sjuksköterskorna upplever att vissa läkare har förutfattade 
meningar om vissa patienter gällande risk för utveckling av beroende. Sjuksköterskorna anser 
att dessa läkare inte ser till den enskilda patienten och tar inte hänsyn till dennes upplevelse av 
smärta.  
Resultatet i denna studie visade även att sjuksköterskorna använde sig av icke farmakologiska 
metoder tillsammans med analgetika i smärtbehandlingen. Dessa var lägesändring och att ge 
patienten tid till att prata. De upplevde att dessa metoder hade en positiv effekt vid 
postoperativ smärta och utryckte en önskan om att utveckla sin kunskap om icke 
farmakologiska metoder.  I Rejeh och Vaismoradis (2010) studie framkommer vikten av att 
finnas till hands, erbjuda stöd och lyssna på patienterna, detta för att de ska känna sig trygga 
och sedda. Patienterna som bemöts på detta sätt av sjuksköterskorna upplever att deras smärta 
uppmärksammas mer och det har i sin tur en positiv effekt på smärtlindringen. Det är viktigt 
att sjuksköterskan bemöter patienten som en individuell person med egna behov och 
önskningar. Samt att sjuksköterskan tar detta i beaktning vid smärtbedömning och behandling 
för att kunna stödja patientens välbefinnande postoperativt (Dahlberg & Segesten, 2010).  
I föreliggande studies resultat framkom det att en del patienter var rädda för biverkningar av 
analgetika. Detta kunde i sin tur leda till att de väntade för länge med eller sällan bad om 
analgetika utöver den redan ordinerade dosen. Det kan därmed finnas ett behov av mer 
information om postoperativ smärtlindring och positiva effekter av god smärtlindring. Även 
att patienten får möjlighet att uttrycka sina frågor och funderingar. På detta sätt skulle 
patientens rädsla för biverkningar eventuellt kunna minska och patienten kan känna sig 
tryggare med sin smärtbehandling. I både Rejeh och Vaismoradis (2010) och Brown och 
McCormacks (2006) studie beskriver patienterna att det är viktigt att få information om 
smärtbedömning och behandling. Detta upplevs minska patienternas lidande och utsatthet. I 
Niemi-Murola, Pöyhiä, Onkinen, Rhem, Mäkelä och Niemis (2007) studie påvisas ett 
samband mellan patienternas upplevelse av smärtbehandling och preoperativ information. Det 
framkommer att de patienter som får preoperativ information är nöjda med sin 
smärtbehandling i högre grad än de patienter som inte får denna information.  
I föreliggande studies resultat framkom det att sjuksköterskorna upplevde 
samarbetssvårigheter med läkarna. Detta på grund av att läkarna inte lyssnade på 
sjuksköterskorna, vilket även ledde till att en del sjuksköterskor väntade in i det längsta med 
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att kontakta läkarna. Läkarna upplevdes också svårtillgängliga då de sällan befann sig på 
avdelningen. Detta upplevdes i sin tur påverka smärtbehandlingen negativt. Detta 
framkommer även i Manias, Bucknall och Bottis (2005) studie där läkarna sällan är på plats, 
vilket försvårar smärtbehandlingen då det ofta resulterar i förseningar gällande ändringar i 
läkemedelslistan.   
I föreliggande studies resultat framkom det att sjuksköterskorna upplevde tidsbrist, vilket 
medförde att de inte kunde avsätta den tiden de ansåg som nödvändig för en utförlig och 
kontinuerlig smärtbedömning. I Manias et. al. (2005) studie framkommer det att 
sjuksköterskorna har hög arbetsbelastning vilket medför att de prioriterar andra uppgifter 
framför smärtbedömning. I Brown och McCormacks (2006) studie observeras att 
medicinronden är det främsta tillfället då patienterna blir tillfrågade om sin smärta och behov 
av smärtlindring.  
I studiens resultat framkom även att brist på kontinuitet påverkade smärtbedömningen 
negativt. I Kiessling och Kjellgrens (2004) studie beskrivs vikten av kontinuitet i kontakten 
med vårdpersonalen. Kontinuitet kan påverka samtalet med patienten positivt, då patienten 
lättare kan känna sig trygg att samtala med vårdpersonalen. Detta möjliggör i sin tur en 
djupare vårdrelation och sjuksköterskan kan få ta del av patientens individuella upplevelse. 
Medan en bristande kontinuitet kan skapa otrygghet och osäkerhet hos patienten.   
 
Slutsatser  
 
Den postoperativa smärtbehandlingen skall utgå från den enskilda patientens behov. Då 
smärta är en subjektiv och högst individuell upplevelse är det endast patienten själv som kan 
beskriva sin smärta. Genom verbal kommunikation kan sjuksköterskan få ta del av patientens 
upplevelse av smärta. Som ett komplement till verbal kommunikation kan andra metoder 
inkluderas i smärtbedömningen. Smärtskattningsskalor kan ge en uppskattning av smärtans 
intensitet. Vidare kan klinisk observation och vitalparametrar utgöra underlag för 
smärtbedömningen, särskilt i de fall där verbal kommunikation inte kan genomföras. En 
viktig faktor för att kunna genomföra en korrekt och individanpassad smärtbehandling 
postoperativt är god kommunikation, såväl mellan sjuksköterska och patient som mellan övrig 
vårdpersonal. Ytterligare en faktor som är av stor vikt är en väl fungerande organisation på 
den postoperativa avdelningen. Det skall finnas tydliga riktlinjer att följa vid smärtbedömning 
och behandling. Det är även viktigt att i vården av patienten kunna erbjuda kontinuitet i den 
mån det är möjligt. Detta för att patienten ska känna sig sedd och trygg, vilket i sin tur kan 
bidra till ett ökat välbefinnande för patienten.  
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Framtida forskningsbehov 
 
Författarna anser att det finns ett behov av vidare forskning av postoperativ smärtbedömning 
ur ett sjuksköterskeperspektiv. Det finns i nuläget endast ett fåtal kvalitativa studier som utgår 
från ett sjuksköterskeperspektiv, utan de flesta studier belyser patienters upplevelser av 
postoperativ smärta. Vidare forskning kan leda till en ökad förståelse och utveckling av 
sjuksköterskans roll i den postoperativa smärtbehandlingen.  
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 Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades?  
 Vilken urvalsmetod användes?  
o Strategiskt urval  
o Snöbollsurval  
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o Ej angivet  
 Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant  
demografisk bakgrund).  
 Är undersökningen lämplig?  
 Etiskt förhållningssätt och godkännande (tillägg från författarna).  
  
C. Metod för datainsamling  
 Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang  
datainsamlingen skedde)?  
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 Beskrivs metoderna för datainsamlingen tydligt (vilken typ av frågor användes,  
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 Beskriv: …………………………………………………………….  
 Ange datainsamlingsmetod:  
o Ostrukturerade intervjuer  
o Halvstrukturerade intervjuer  
o Fokusgrupper  
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 Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)?  
  
D. Dataanlays  
 Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?  
 Ange om:  
o Teman är utvecklade som begrepp  
o Det finns episodiskt presenterade citat  
o De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna  
beskrivna  
o Svaren är kodade  
 Resultatbeskrivning: ……………………………………………….  
 Är analys och tolkning av resultatet diskuterade?  
 Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)?  

  

 
 



Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)?  
 Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)?  
 Är resultaten åtförda och diskuterade med undersökningsgruppen?  
 Är de teorier och tolkningar som presenteras beroende på insamlade data (finns  
citat av originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda  
tolkningar)?  
  
E. Utvärdering  
 Kan resultat återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?  
 Stöder insamlade data forskarens resultat?  
 Har resultaten klinisk relevans?  
 Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?  
 Finns risk för bias?  
 Vilken slutsats drar författarna?  
 Håller du med om slutsatserna? (om nej, varför inte?)  
 Skall artikeln inkluderas?  
  
  
  
 Betygsättning: Hög, Medel och Låg 
 
 
 

 
 


