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Abstrakt 
Bakgrund 
Postoperativ smärta är ett återkommande fenomen trots mängden av tillgängliga 

behandlingsmetoder. Otillräcklig eller utebliven postoperativ smärtbehandling orsakar 

ett lindande för patienten och kan leda till komplikationer som gör vårdtiden längre än 

nödvändigt för patienten. Den förlängda vårdtiden orsakar ytterligare lidande för 

patienten. 

Syfte 
Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av postoperativ smärtbehandling av patienter 

som vårdas på sjukhus.  

Metod 
En systematisk litteraturöversikt där 11 artiklar om sjuksköterskors erfarenheter om 

postoperativ smärtbehandling sammanställts. Sökningen utfördes i databaserna Cinahl, 

PubMed och PsycInfo.  

Resultat 
Två teman med två kategorier vardera framkom om sjuksköterskors erfarenheter av 

postoperativ smärtbehandling: Hindrande faktorer med kategorier Tidsperspektivets 

betydelse samt Hierarki i organisationen. Underlättande faktorer med kategorier 

Vårdrelation och Kunskap och Kompetens. 

Slutsats 
Tidsaspekten upplevdes som den mest övergripande hindrande faktorn för 

sjuksköterskor i den postoperativa smärtbehandlingen då det fanns flera orsaker som 

gjorde att tid försvann från själva behandlingen. En god mellanmänskligrelation mellan 

sjuksköterskor och patient upplevdes som den mest övergripande underlättande faktorn 

för sjuksköterskor arbete.  

 

 

Nyckelord 
Sjuksköterskors erfarenheter, postoperativ smärta, behandling, vårdrelation, sjukhus 
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1 Inledning 

I denna systematiska litteraturöversikt har vi valt att belysa postoperativ 

smärtbehandling ur ett sjuksköterskeperspektiv. Sjuksköterskor kan möta patienter med 

postoperativ smärta oavsett vilken avdelning de arbetar på. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning på sjukhus uppmärksammade vi svårigheter för 

sjuksköterskor att behandla patienters smärta i det postoperativa skedet. Detta upplevde 

vi orsakade ett ökat lidande för patienterna. Patienter i dagens samhälle borde inte 

behöva uppleva postoperativ smärta i den utsträckning som de gör då de tillgångar för 

smärtbehandling som finns i vården bör vara tillräckliga (Coll, Ameen & Moseley, 

2004). Detta väckte vårt intresse för att ta reda på vad den otillräckliga smärtlindringen 

kan bero på. 

 

2 Bakgrund 

Mer än hälften av alla patienter upplever måttlig till svår smärta postoperativt. Även om 

majoriteten av den postoperativa smärtan behandlas korrekt är det ändå många patienter 

som upplever en otillräcklig postoperativ smärtbehandling vilket leder till ett ökat 

vårdlidande (Apfelbaum, Chen, Mehta & Tong 2003; Aslan, Badir & Selimen, 2003; 

Gordon, Pellino, Higgins, Pasero & Murphy-Ende, 2008; Klopper, Andersson, 

Minkkinen, Ohlsson & Sjöström, 2005). Behandlingen av postoperativ smärta är viktigt 

för att undvika eventuella komplikationer som exempelvis nedsatt lungfunktion, 

försenad mobilisering, risk för blodproppar samt nedsatt mag- och tarmfunktion. 

Psykologiska effekter som oro, rädsla och sömnproblem kan förekomma vid utebliven 

postoperativ smärtbehandling (Andersson, Jeppsson, Linholm, Rydholm & Ulander, 

2004; Järhult & Offenbartl, 2013). Otillräcklig smärtbehandling kan vara en följd av 

okunskap hos vårdpersonal om smärtbedömning (Hægerstam, 2008). 

 

Majoriteten av dagens patienter upplever en adekvat smärtbehandling postoperativt, ofta 

till följd av den ökande omfattningen av smärtlindrande läkemedel (Coll et al, 2004). 

Det finns forskning som också visar att patienter är tillfredställda med 

smärtbehandlingen postoperativt (Sloman, Rosen, Rom & Shir, 2005). Att tillgodose en 

tidig mobilisering och behandling minskar risken för postoperativa komplikationer, 

därmed minskar tiden patienter tillbringar på sjukhus (Fredheim, Kvarstein, Undall, 

Stubhaug, Rustöen & Borchgrevink, 2011).  
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2.1 Begreppsdefinitioner  

2.1.1 Smärta 

Smärta är en sensorisk och känslomässig upplevelse av obehag. Smärtupplevelsen är 

subjektiv och unik för varje individ vilket gör den svår att definiera av någon annan än 

den utsatta individen (Allvin & Brantberg, 2010; IASP, 2012; Henriksson & 

Rasmusson, 2013; Norrbrink & Lundeberg, 2014; Hægerstam, 2008).  

 

Smärta kan uppdelas patologiskt i nociceptiv, neurogen, viceral samt ideopatisk smärta. 

Den nociceptiva smärtan registreras av nociceptorer och utgör den smärta som 

förekommer främst i slemhinnor, hud, bindväv samt muskel och ledvävnad. Den 

neurogena smärtan uppkommer från en skada på en perifer eller central nerv. Den 

karaktäriseras av känselbortfall samt huggande eller stickande smärta. Den vicerala 

smärtan uppkommer i de hinnor som omger kroppens inre organ, smärtsensationen är 

ofta diffus och molande. Ideopatisk smärta uppkommer utan någon fysiologisk 

förklaring, men bör ändå omhändertas (Hægerstam, 2008; Larsson, 2007; Norrbrink & 

Lundeberg, 2014; Werner, 2010). 

 

Smärta kan uppträda både akut och kroniskt. Den akuta smärtan uppkommer ofta 

plötsligt till följd av någon händelse. Kronisk smärta uppkommer ofta långsamt och är 

ihållande längre än sex veckor. Den kroniska smärtan kan vara konstant men även 

komma i skov (Hawthorn & Redmond, 1999; Larsson, 2007; Smith & Roberts, 2011). 

Smärta kan presenteras som refererad smärta, vilket betyder att smärtsensationen 

uppträder på en annan plats än där skadan är lokaliserad vid exempelvis skada på inre 

organ. Projicerad smärta betyder att smärtsensationen uppträder som en utstrålande 

smärta då en nerv påverkas (Hawthorn & Redmond, 1999; Werner, 2010). 

  

2.1.2 Postoperativ smärta 

Holm och Hansen (2000) beskriver att den postoperativa fasen börjar direkt när en 

patient flyttas till en postoperativ avdelning efter avslutat operativt ingrepp. Smärta efter 

de flesta operationer tillhör förloppet och kan bero på oro eller ångest (Järhult & 

Offenbartl, 2013). Den postoperativa smärtan är, likt all annan smärta, en subjektiv 
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upplevelse och bör bedömas individuellt (Allvin & Brantberg, 2010; Järhult & 

Offenbartl, 2013).  

Kirurgiska ingrepp påverkar kroppens nociceptiva nervbanor vilket medför smärta. Den 

postoperativa smärtan kan också uppstå till följd av komplikationer efter operationen 

mer än enbart till följd av det kirurgiska ingreppet. Detta medför att en skildring av både 

smärtan från ingreppet och komplikationen bör göras för att kunna bedöma smärtan 

korrekt (Hawthorn & Redmond, 1999).  

 

2.1.3 Postoperativ smärtbehandling 

Den postoperativa smärtbehandlingen grundas till största delen på farmakologiska 

behandlingsmetoder så som användningen av paracetamol och NSAID preparat. Efter 

vissa mindre omfattande operationer kan opioder, så som morfin administreras. Vid 

större ortopediska operationer kan regional anestesi användas (Järhult & Offenbartl, 

2013). Det vanligaste läkemedlet vid den postoperativa smärtbehandlingen är 

paracetamol. Administreringen av NSAID och opioder är de näst vanligaste. De minst 

administrerade läkemedlen postoperativt är via epidural bedövningsmetod (Fredheim 

et.al, 2011). Den postoperativa smärtan kan även behandlas med alternativa eller 

komplementära metoder som inte är farmakologiska. Fysisk aktivitet eller 

sjukgymnastik är den vanligaste icke farmakologiska behandlingsmetoden följt av 

akupunktur och massage. Andra alternativa behandlingsmetoder innefattar transkutan 

elektrisk nervstimulering (TENS), avslappning och kognitiv beteendeterapi (Bergh, 

2009; SBU, 2006).  När patienters smärta behandlas postoperativt är målet eventuellt 

inte att få bort all smärta, men att sänka den till en bekväm nivå för patienten (Coll et 

al., 2004). 

 

2.1.4 Smärtbedömning  

Patientens beskrivning av egen smärta är oftast den viktigaste parametern för att kunna 

utföra en bedömning av smärtan. Patientens självskattning av smärtan kan skilja sig 

mycket mellan personer, därför finns det inget fast gränsvärde när smärtlindring bör ske 

(Smith & Roberts, 2011; Werner, 2010). Bedömningen av smärtan bör ske redan i det 

preoperativa skedet (Rawal, 2010).  Genom en frekvent bedömning med hjälp av 

smärtskalor vid flera tillfällen första dagen efter en operation ökar möjligheterna till att 

minska genombrottsmärtan. Smärtskalorna blir ett bra hjälpmedel för att ta beslut om 
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när smärtlindringen bör åtgärdas (Wikström, Eriksson, Årestedt, Fridlund & Broström, 

2013).  

 

VAS (Visual Analogue Scale) är en numerisk skala mellan 0 och 10 för att bedöma 

intensiteten av smärta, illamående eller ångest, där patienten ickeverbalt själv får 

markera den siffra som stämmer överens med hans eller hennes tillstånd. VRS (Verbal 

Rating Scale) ger fyra till fem ordalternativ som patienten får välja för att beskriva sin 

egen smärta. NRS (Numeric Rating Scale) är även en numerisk skala mellan 0 och 10 

där patienten får ange en siffra som stämmer överens med smärtans intensitet (Bergh, 

2009; Smith & Roberts, 2011; Werner, 2010).  

 

Både positiva och negativa aspekter förekommer vid användningen av smärtskalorna 

VAS och NRS. Sjuksköterskor upplever att tolkning av resultatet är svårt vid 

användandet av dessa skalor. Positiva aspekter med användandet av VAS och NRS är 

att smärta kan förhindras om bedömningen sker i ett tidigt skede (Wikström et al, 2013). 

Genom användning av NRS-skalan uppfattade patienter att det var svårt att bedöma sin 

egen smärta vid siffror runt fem. Enligt patienter var det enklare att beskriva sin smärta 

med hjälp av NRS- skalan om det var en låg eller hög siffra istället för att behöva 

uttrycka sig i ord (Eriksson, Wikström, Årestedt, Fridlund & Broström, 2014). 

 

2.1.5 Omvårdnad vid postoperativ smärta 

Sjuksköterskor ansvarar för att tillgodose patienters omvårdnadsbehov i samband med 

postoperativ smärta (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskor ansvarar för identifiering, 

bedömning, behandling, utvärdering, uppföljning och dokumentation av den 

postoperativa smärtan. Sjuksköterskor ansvarar även för att omvårdnaden blir 

individuellt anpassat. Detta för att den postoperativa smärtan efter liknande operativa 

ingrepp kan upplevas olika hos varje patient (Allvin & Brantberg, 2010; Järhult & 

Offenbartl, 2013).  

 

En av de främsta faktorerna vid omvårdnadsåtgärder av smärta är kommunikation 

mellan sjuksköterskan och patienten. Om patienten inte förstår, känner sig trygg eller 

delaktig i kommunikationen kan detta leda till att patientens omvårdnadsbehov inte 

uppfylls (Linton, 2013). Om patienter ska kunna få en optimal omvårdnad bör 

delaktighet förekomma i dennes vård (Dahlberg & Segesten, 2010; Eldh, 2014)  
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2.2 Teoretisk referensram 

Travelbees teori om mellanmänskliga relationer har valts att användas som referensram 

till detta arbete. Denna teori valdes för att postoperativ smärta kan upplevas som en 

form av lidande samt att Travelbees beskrivning av mellanmänskliga relationens olika 

delar, exempelvis lidande och kommunikation, var genomgående i artiklarna till denna 

litteraturöversikts resultat. 

 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori utgår från den mellanmänskliga relationen. För att 

inse vad omvårdnad innebär, bör man förstå vad som inträffar i mötet mellan 

sjuksköterska och patient, hur deras samspel kan erfaras och vilka reslutat detta kan ha 

för patienten och dennes tillstånd (Kirkevold, 2000). Teorin grundas i fem huvudsakliga 

begrepp som Travelbee beskriver: människan som individ, lidande, mening, mänskliga 

relationer, kommunikation. Travelbee menar att människan är en unik individ, som 

lever en gång i denna värld, lik men ändå olik andra människor. Alla människor får ta 

del av allmänmänskliga erfarenheter såsom exempelvis sjukdom och lidande, men alla 

individers erfarenheter är endast dennes egen. Travelbee förklarar lidande som en 

mänsklig upplevelse, lidande är svårt att undgå under en livstid. Alla människor får 

någon gång uppleva vad lidande betyder. Lidande är på samma gång en subjektiv 

erfarenhet. Det är en upplevelse som ger människan insikt om meningen av fysisk, 

känslomässig eller psykisk smärta. Travelbee beskriver innebörden av mening som 

någonting mer för patienten än ett infinnande av sitt sjukdomstillstånd och som är starkt 

kopplat till situationen. Mening kan användas för att stärka patienten under 

sjukdomstiden och skapa en livserfarenhet av det (Kirkevold, 2000). Enligt Travelbee 

krävs det en mellanmänsklig relation om omvårdnaden ska uppnå sitt ändamål.  Denna 

relation innebär upplevelser mellan patienter och sjuksköterskor, då patienten är i behov 

av omvårdnad. Den viktigaste egenskapen för att en relation ska uppstå är om patientens 

omvårdnadsbehov tillfredsställs. Den mellanmänskliga relationen består även av fem 

olika faser som behöver uppnås för att relationen ska fullföljas. Det första mötet, 

framväxt av identiteter, empati, sympati, ömsesidig förståelse och kontakt. I det första 

mötet skapas uppfattningar och föreställningar och ett första intryck av patienten. Det är 

viktigt att sjuksköterskor är medvetna om sina förutfattade meningar och intryck som 

skapas så att inte patienter blir lidande. Efterhand kommer sjuksköterskors och 

patienters förutfattade meningar om varandra försvinna, och en relation börjar växa 
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fram. Sjuksköterskan kommer att få en klarare bild om patientens erfarenheter av sin 

sjukdom samtidigt som patienten börjar se sjuksköterskan som en individ istället för en 

yrkesroll, det sker en framväxt av identiteter. Empati är när en person sätter sig in i, och 

försöker förstå en, eller flera andra personers känslor och tankar om en situation. För att 

empati ska kunna uppstå krävs att personerna har likartade erfarenheter om en situation, 

detta sätter även begränsningar då varje person är låst till de erfarenheter den har. Till 

följd av att empati uppstår kan detta leda till sympati. Sympati beskrivs som ett 

förhållningssätt med medkänsla för en annan persons lidande i centrum, vilket kan bidra 

till ett minskat lidande då en person kan dela, och därmed avlasta, sitt lidande med en 

annan person. Sympati kan inte uppstå om en närhet mellan personerna inte är 

etablerad. Ömsesidig förståelse och kontakt uppkommer efter att de föregående fyra 

faserna i mellanmänskliga relationer uppfyllts. Sjuksköterskan och patienten delar sina 

tankar och känslor med varandra vilket ses som meningsfullt för båda parter. Detta ses 

som ett resultat av uppbyggnaden av en mellanmänsklig relation (Kirkevold, 2000).  

 

Kommunikation är det viktigaste hjälpmedlet för omvårdnad enligt Travelbee, det är ett 

gemensamt förlopp där tankar och känslor fördelas eller förmedlas. Kommunikation är 

en bidragande faktor för att målet med omvårdnaden ska kunna uppnås. Målet är att 

kunna vårda patienten till att individuellt behärska sin sjukdom och uppnå en mening i 

detta. Om sjuksköterskor ska kunna upprätta en mellanmänsklig relation är 

kommunikation en bidragande faktor för att det ska uppnås (Kirkevold, 2000). 

 

2.3 Problemformulering 

Många patienter upplever smärta postoperativt på sjukhus och de flesta behandlas 

korrekt men en stor del får inadekvat behandling för sin smärta. Otillräcklig eller 

utebliven postoperativ smärtbehandling orsakar lidande hos patienten, vilket kan leda 

till komplikationer som även skapar ett ytterligare vårdbehov. Dessa komplikationer 

riskerar att förlänga behovet av vård vilket påverkar patienten negativt. Att behandla 

och bedöma patienters smärta, även postoperativt, ingår i sjuksköterskors 

huvuduppgifter. Det krävs att patienters smärta uppmärksammas på rätt sätt för att 

sjuksköterskan ska kunna behandla den korrekt (Bergh, 2009).  
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3 Syfte 

Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av postoperativ smärtbehandling av patienter 

som vårdas på sjukhus.  

 

4 Metod 

Metoden som valdes var en systematisk litteraturöversikt med motivet att skapa en 

helhetssyn över ett avgränsat område inom omvårdnadsforskning. Detta innebär att få 

fram vad tillgänglig forskning beskriver för att skapa en uppfattning om kunskapsläget. 

Metoden innefattar litteratursökning, granskning av artiklar samt analys av det valda 

problemområdet (Friberg, 2012). Denna studies design är som Polit och Beck (2012) 

beskriver en “systematic mixed studies review”, vilket innebär att både kvalitativa-, 

kvantitativa- och mixed methods artiklar har använts till resultatet.  

 

4.1 Inklusions och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier till denna studie var att artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller 

engelska. Artiklarna skulle utgå från sjuksköterskans perspektiv av postoperativ 

smärtbehandling på ett sjukhus. Innehöll artikeln både ett sjuksköterskeperspektiv samt 

från någon annan vårdprofession eller patientperspektiv kunde dessa också inkluderas, 

då endast sjuksköterskans erfarenheter sorterades ut. Artiklar gjorda på vissa 

specialistavdelningar kunde också inkluderas förutsatt att informationen var överförbar 

till allmänsjuksköterskans yrke. Ytterligare inklusionskriterier innefattade att artiklarna 

skulle vara peer-reviewed samt att de skulle vara publicerade mellan år 2005 och 2015. 

Exklusionskriterier var artiklar som berörde smärtlindring i hemsjukvård eller i en 

annan miljö än sjukhusmiljö. Studier gjorda på avdelningar där sjuksköterskan behöver 

en specialistutbildning, så som exempelvis barnavdelningar exkluderades förutsatt att 

resultatet inte gick att överföra till allmänsjuksköterskans profession. 

 

4.2 Sökningsförfarande och urval  

Under sökprocessen användes Forsberg och Wengströms (2013) sökningsmetoder som 

inspiration. En testsökning gjordes för att kontrollera om sökorden var relevanta samt 

för att få en bild av hur mycket forskning som fanns inom området. 
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Artikelsökningen utfördes i tre olika databaser som valdes ut efter denna studies syfte. 

Dessa databaser var PubMed, Cinahl och PsycInfo. PubMed är en databas som 

innehåller områden inom medicin, omvårdnad och odontologi. Cinahl täcker områden 

som omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. PsycInfo innehåller områdena 

omvårdnad och medicin inom den psykologiska forskningen (Forsberg & Wengström, 

2013). Databassökningen framställs i tabellform som bilaga A. Sökprocessen 

genomfördes mellan den 11:e mars och 30 mars 2015.  För att underlätta vid sökningen 

är det bra att konsultera en bibliotekarie som känner till databasernas uppbyggnad 

(Forsberg & Wengström, 2013), vilket vi också gjorde. 

 

Sökorden som användes till artikelsökningen valdes ut från studiens syfte. I samtliga 

databaser valde vi att söka med både fritext och ämnesord för att få en bredd i 

sökningen. Vid fritextsökning på databasen PubMed ingick ämnesordet vilket svarar för 

att endast de trunkerade sökorden kompletteras med mesh-termer (Se bilaga A, tabell 3). 

Ämnesorden till de olika databaserna framkom i Mesh, KiB, Cinahl Headings och 

Thesaurus. Sökorden varierade mellan vissa databaser, detta på grund av databasens 

specifika ämnesordslista.  

 

För ämnet postoperativ smärta valdes postoperative pain som sökord i samtliga 

databaser. For att få med sjuksköterskans erfarenheter valdes sökorden nurse som 

kombinerades med sökorden experience och attitude som sedan tidigare kombinerats till 

en grupp med OR. Sökorden för behandling var management, therapy/therapeutics samt 

treatment som kombinerades till en grupp med OR. Då ett inklusionskriterie för studien 

var att den postoperativa smärtbehandlingen skulle vara på ett sjukhus användes 

sökorden hospital som sökord. Efter att alla sökord som täcker studiens syfte samlats i 

respektive grupper (Se bilaga A) kombinerades dessa med AND för att fullfölja 

sökningen.  

 

4.3 Kvalitetsgranskning  

Efter urvalet fick vi fram 11 artiklar varav sju kvalitativa tre kvantitativa och en mixed-

metods. Forsberg och Wengström (2013) beskriver att samtliga artiklar bör genomgå en 

kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskningen utfördes genom att vi båda läste igenom 

samtliga artiklar för att jämföra granskningsresultaten och nå en konsensus.  
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Granskning av artiklarna utfördes med hjälp av en granskningsmall från Friberg (2012), 

denna innehöll en mall för kvalitativ och en för kvantitativa artiklar. Artikeln som var 

mixed-metod granskades genom en modifierad version av Fribergs (2012) 

granskningsmall. 

 

Genom att kontrollera samtliga artiklar genom ulrichsweb kunde vi se om de var 

vetenskapligt granskade, vilket alla 11 var. Åtta artiklar bedömdes med nivån hög 

kvalitet, samt tre som medel. Nivån bestämdes av Fribergs (2012) granskningsmall, se 

Bilaga C.   

 

4.4 Analys 

Analysen utgick från Forsberg och Wengströms (2013) metod för analys av data. Det 

innebär att först skapa en egen förståelse av resultatet och innebörden i de valda 

artiklarna för att sedan kunna påvisa studiernas centrala fynd. Metoden genomfördes 

efter ett induktivt förhållningssätt vilket Forsberg och Wengström (2013) beskriver som 

när forskarna skapar en egen slutsats om problemet efter insamlad data.  Inledningsvis 

lästes artiklarna igenom flertalet gånger för att skapa en bekantskap med materialet. 

Efter detta plockades meningsenheter ut som sedan kondenserades till kortare 

textstycken. Subkategorier togs gemensamt ut ur meningsenheterna som sedan 

sammanställdes till kategorier. Genom en sammanfattning av de framtagna kategorierna 

gjordes en tolkning för att skapa teman. Detta gjordes för att finna likheter i materialet 

som svarade på studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2013).  Exempel på 

analysförfarandet finns i tabell 1.  

 
Tabell 1: Exempel från analysprocessen 

Utsagor  Kondensering Subkategori Kategori Tema 

Having the time to 

undertake pain relief 

was also shown to be 

crucial.  
(6) 

Tid till smärtlindring 

är avgörande.  
Tidsbegränsning. Tidsperspektivets 

betydelse. 
 

 

 

Hindrande 

faktorer Also the participants 

frequently pointed 

out to a physician-

centred atmosphere 

in the healthcare 

system, which does 

Hänsyn tas inte till 

sjuksköterskans roll 

och beslut om 

smärtlindring. 

Att inte få fatta 

egna beslut. 
Hierarki i 

organisationen. 
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not regard nurses’ 

roles and decisions in 

pain management. 
(9) 

The development of 

a functional nurse-

patient relationship 

was identified as a 

key factor to 

facilitating pain 

management. 
(6) 

En fungerande relation 

mellan sjuksköterska 

och patient underlättar 

smärtbehandlingen. 

Relationens 

betydelse. 
Vårdrelation.  

 

 

 

Underlättande 

faktorer 

Even so, more than 

half of the sample 

(56%)  also reported 

being competent and 

6% highly competent 

in handling patients’ 

total pain experience. 
(4) 

Majoriteten bedömde 

sig själva som 

kompetenta inom 

hanteringen av 

patienters smärta.  

Kompetens om 

smärthantering. 
Kunskap och 

Kompetens 

 

4.5 Forskningsetiska överväganden  

Inför litteraturöversikten påbörjades en diskussion om de etiska överväganden om hur 

och vad som bör göras. Vi var väl medvetna om att plagiat och fusk inte får förekomma, 

detta beskriver Forsberg och Wengström (2013) som ett etiskt övervägande. Etiska 

överväganden bör göras om urval, metod och reslutat av artiklarna. Alla artiklarna bör 

vara granskade av en etisk kommission. I denna litteraturöversikt har vi redovisat 

samtliga artiklars syfte, metod och reslutat i artikelmatrisen (Se bilaga B). Vi har endast 

inkluderat de artiklarna som varit godkända via en etisk kommitté. Samtliga artiklar 

som stödjer studiens syfte har inkluderats oavsett resultat då Forsberg och Wengström 

(2013) beskriver det som oetiskt att endast inkludera artiklar som stärker forskarnas 

egna föreställningar. 

 

5 Resultat 

I vårt resultat framkom det två teman som beskrev sjuksköterskans erfarenheter av 

postoperativ smärtbehandling på sjukhus: Hindrande faktorer och Underlättande 

faktorer. 
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5.1 Hindrande faktorer 

Detta tema beskriver faktorer som sjuksköterskor upplever utgör ett hinder för den 

postoperativa smärtbehandlingen. Två kategorier framkom under detta tema: 

Tidsperspektivets betydelse och Hierarki i organisationen. 

 

5.1.1 Tidsperspektivets betydelse 

Sjuksköterskor upplevde att bristen på tid var en övergripande faktor som skapade 

hinder för den postoperativa smärtbehandlingen (Abdalrahim, Majali & Bergbom, 2010; 

Rejeh, Ahmadi, Mohammadi, Anoosheh & Kazemnejad 2008; Rejeh, Ahmadi, 

Mohammadi, Kazemnejad & Anoosheh 2009; Lindberg & Engström, 2011; Tapp & 

Kropp, 2005). Bidragande faktorer till tidsbrist var den begränsade mängden av 

tillgänglig personal samt att det ofta var många patienter att vårda samtidigt (Tapp et al., 

2005). En följd av tidsbristen var otillräcklig kommunikation med patienten vilket sågs 

som ett hinder för sjuksköterskor i den postoperativa smärtbehandlingen, då detta ofta 

ledde till en begränsad relation mellan sjuksköterskor och patienter (Rejeh et al., 2008; 

Rejeh et al., 2009). Sjuksköterskor upplevde störningar under de postoperativa 

behandlingsmomenten på grund av tidsbrist, mängden patienter samt prioritering av 

andra åtgärder vilket sågs som ett hinder (Rejeh et al., 2008; Rejeh et al., 2009). 

Prioritering av åtgärder kunde vara både ett underlättande och ett hinder för den 

postoperativa smärtbehandlingen, då det kunde leda till antingen en snabb eller försenad 

behandling av smärtan (Abdalrahim et al., 2010; Dihle, Bjølseth & Helseth, 2006; 

Manias, Bucknall & Botti, 2005). Sjuksköterskor upplevde att förseningar i den 

postoperativa smärtbehandlingen till stor del berodde på hur läkaren valde att prioritera 

patienternas behandling (Manias et al., 2005). Sjuksköterskor är de som gav läkemedel 

till patienter men styrs av läkaren, då de behövde vänta på att läkaren ordinerar dessa 

läkemedel, upplevdes detta som ett hinder som skapade en försenad behandling 

(Abdalrahim et al., 2010; Lindberg et al., 2011; Richards & Hubbert, 2007). Patienters 

närstående sågs även som ett hinder under den postoperativa smärtbehandlingen då 

sjuksköterskor upplevde att de tog tid från patienter samt att patienten överdrev 

beskrivandet av sin egen smärta i närvaro av närstående (Abdalrahim et al., 2010).   

 

5.1.2 Hierarki i organisationen 

Sjuksköterskor ansåg att begränsningar i befogenheter, så som att själva styra 

administrering av läkemedel, var ett hinder för den postoperativa smärtbehandlingen 
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(Abdalrahim et al., 2010; Rejeh et al., 2009). Vårdorganisationen sätter begränsningar 

för sjuksköterskor genom deras arbetsbeskrivning (Abdalrahim et al., 2010; Rejeh et al., 

2008). Sjuksköterskor menar även att hierarki råder på sjukhus som sätter begränsningar 

i deras arbetsuppgifter, då läkaren och avdelningschefen ofta styr, utan involvering av 

sjuksköterskan, med exempelvis administrering av läkemedel och vårdtekniska åtgärder 

(Rejeh et al., 2008; Rejeh et al., 2009). I samband med det hierarkiska styret på sjukhus 

upplevde sjuksköterskor en maktlöshet i sitt arbete (Rejeh et al., 2008). Olika direktiv 

från olika läkare skapade därmed oklara direktiv om exempelvis vilka läkemedel som 

ska ges samt när det ska ges (Abdalrahim et al., 2010).  

 

5.2 Underlättande faktorer 

Detta tema beskriver faktorer som sjuksköterskor upplever som underlättande för den 

postoperativa smärtbehandlingen. Två kategorier framkom under detta tema: 

Vårdrelation samt Kunskap och Kompetens. 

 

5.2.1 Vårdrelation 

Sjuksköterskors erfarenheter visade att en bra relation mellan dem och patienterna samt 

ett sammarbete med andra vårdprofessioner var en absolut nödvändighet för ett 

underlättande i den postoperativa smärtbehandlingen (Rejeh et al., 2008). Erfarenhet av 

ett psykologiskt, emotionellt stöd till patienten var en faktor som underlättade den 

postoperativa smärtbehandlingen (Abdalrahim et al., 2010; Dihle et al., 2006; 

McNamara, Harmon & Saunders, 2012). Det emotionella stödet innefattade att 

kommunicera med patienten, att respektera och ge patienten den uppmärksamhet han 

eller hon känner behov av (Abdalrahim et al., 2010).  

 

Sjuksköterskor upplevde att empati för patienter underlättade för behandlingen av 

postoperativ smärta. Empati för patienter uppfylls enligt sjuksköterskor genom egna 

erfarenheter eller genom en religion (Abdalrahim et al., 2010). Sjuksköterskor upplevde 

även att egna erfarenheter kan behöva sättas åt sidan för att underlätta den postoperativa 

smärtbehandling, då dessa kunde leda till misstro om patienters egen beskrivning av sin 

smärta och därmed påverka behandlingen (Richards et al., 2007). Att låta patienter vara 

delaktiga i sin egen postoperativa smärtbehandling genom att få välja 

behandlingsmetoder själva fungerade också som en underlättande faktor (Manias et al., 

2005; Dihle et al., 2006; Rejeh et al., 2008). Denna delaktighet innefattade främst att 
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upprätta en kommunikation med patienterna för att låta dem vara med i valet av 

behandlingsmetod (Dihle et al., 2006; McNamara et al., 2012; Manias et al., 2005; 

Rejeh et al., 2008). 

 

5.2.2 Kunskap och kompetens 

God kunskap om postoperativ smärtbehandling och erfarenheter var viktiga faktorer för 

att sjuksköterskor skulle kunna känna sig kompetenta inom området samt för att kunna 

förbättra den postoperativa smärtbehandlingen (Rejeh, et al., 2008). Majoriteten av 

sjuksköterskor bedömde ofta sin egen kompetens om postoperativ smärtbehandling som 

bra, medan ytterst få bedömde den som mycket bra (Rognstad, Fredheim, Johannessen, 

Kvarstein, Skauge, Undall & Rustøen, 2012; Vickers, Wright & Staines, 2014). 

Däremot var det ingen som bedömde sin kompetens som otillräcklig (Vickers et al., 

2014). Sjuksköterskor självbedömde att deras kompetens om postoperativ smärtlindring 

var bättre än kunskapen om läkemedel (Tapp et al., 2005; Vickers et al., 2014). 

Sjuksköterskor erfar att en avgörande del för utvecklandet av kunskap om postoperativ 

smärtbehandling låg i att utbildningen för smärtbehandling borde bli bättre (Rejeh et al., 

2008; Rejeh et al., 2009), och att sjuksköterskeutbildningen saknade tillräckligt med 

förberedande utbildning gällande smärtlindring (Rejeh et al., 2009). Utvärdering och 

uppföljning av den postoperativa smärtan upplevdes underlättande för sjuksköterskor i 

behandlingen av smärta (Rognstad, et al., 2012). Sjuksköterskor upplever sitt arbete 

som självständigt och ser sig själva som bestämmande under postoperativ 

smärtbehandling (Lindberg et al., 2011; Richards et al., 2007). Sjuksköterskor upplevde 

sig självständiga i behandlingen av postoperativ smärta för att de kunde styra när och 

vilka ickefarmakologiska metoder som ska utföras hos patienter, samt att de kunde 

använda sig själva och sin profession som ett instrument för att lindra postoperativ 

smärta (Abdalrahim et al., 2010; Richards et al., 2007; Lindberg et al., 2011). 

 

Sjuksköterskor uttryckte att det fanns många olika behandlingsmetoder att använda 

gällande postoperativ smärtbehandling (Abdalrahim et al., 2010; Dihle et al., 2006; 

Lindberg et al., 2011; Manias et al., 2005). Sjuksköterskor uppgav att dessa 

ickefarmakologiska metoder eller placebo sällan användes och inte fungerar lika 

effektivt som farmakologiska alternativ (Abdalrahim et al., 2010; Dihle et al., 2006; 

Lindberg et al., 2011; Manias et al., 2005; Rognstad et al., 2012).  
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Sjuksköterskor erfar att den vanligaste och mest tillförlitliga postoperativa 

smärtbehandlingen var användningen av opioder, vanligast var morfin som gavs 

intravenöst. Enskilt eller genom en kombination av opioder och icke-opioder (Dihle et 

al., 2006; Lindberg et al., 2011; Manias et al., 2005; Rognstad et al., 2012; Richards et 

al., 2007). Sjuksköterskor upplever att behandling av postoperativ smärta vanligtvis 

innefattade läkemedel som behandlar både smärta och ångest (Lindberg et al., 2011). 

Inför omvårdnadsåtgärder var det vanligt förekommande att sjuksköterskor gav 

patienter läkemedel i förebyggande syfte för att förhindra postoperativ smärta eftersom 

träning, påklädning och lägesförändringar var vanliga orosmoment för patienter som, 

obehandlat, skapar ytterligare smärta postoperativ. Att ge patienter läkemedel 

kontinuerligt under dygnet och inte bara när patienter har ont var en metod för att 

förebygga postoperativ smärta (Dihle et al., 2006; Manias et al., 2005). Sjuksköterskor 

ansåg att för att förebygga postoperativ smärta bör de administrera läkemedel till 

patienter i det preoperativa skedet (Manias et al., 2005). 

 

6 Diskussion 

Diskussionen har inspirerats av Kristensson (2014) som beskriver att 

metoddiskussionen grundar sig i att lyfta fram studiers styrkor och svagheter med ett 

centrum på att metoden ska svara på syftet.  Resultatdiskussionens syfte grundar sig på 

att kritiskt granska resultaten samt argumentera för resultatens värde (ibid).  

 

6.1 Metoddiskussion 

Med sökningen valde vi att inte ha några större begränsningar gällande ålder, kön och 

land, detta ansåg vi stärkte resultatet genom att en bredare aspekt inom ämnet framkom. 

Att använda artiklar från olika länder kan ses som en styrka eller svaghet för 

överförbarheten. Svagheten med detta kan vara att sjuksköterskors erfarenheter ser 

annorlunda ut jämt emot i Sverige, men med tanke på att vårat resultat beskriver 

liknande erfarenheter oavsett land, så anser vi att detta inte påverkar överförbarheten 

negativt. Vi anser även att det är en styrka i vår litteraturöversikt då Sverige idag kan 

ses som ett mångkulturellt land. Tillvägagångssättet för sökningen i denna 

litteraturöversikt var att börja söka artiklar i tre databaser, CINAHL, Pubmed och 

Psycinfo. Detta för att få en bild av hur den befintliga forskningen såg ut. Användandet 

av endast tre databaser kan ses som en svaghet då det finns risk att missa relevant 
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forskning. Eftersom vi fick fram artiklar i samtliga tre databaser som stämde med 

studiens syfte ansåg vi det dock vara tillräckligt. Styrkan med denna sökning var att vi 

använde oss många sökord/ämnesord genom att kombinera dessa med “OR” eller 

“AND” som omfattande en bred sökning, detta gjorde att vi fick många träffar. Våra 

sökord fann vi genom både testsökning och diskussion med bibliotekarie. Genom att 

även använda det som Kristensson (2014) benämner snowballing som innebar att vi 

med hjälp av de funna artiklarna hittade fler sökord ansåg vi att detta ökade sökningens 

styrka. Nackdelar med att göra en stor sökning är att vissa termer kanske inte kom med 

och vi gick eventuellt miste om artiklar, då vi inte hade fler mindre sökningar att 

komplettera med efterhand. Detta kan ha haft en påverkan på resultatet, men ofta har 

även artiklar flera olika termer för samma ämnesord vilket leder oss till att de funna 

artiklarna stämde in på syftet.  Genom att vi använde artiklar med perspektiv från både 

sjuksköterskor och andra vårdprofessioner, samt separerade sjuksköterkors perspektiv, 

anser vi har stärkt studien då vi inte förbigår dessa eventuellt användbara artiklar.  

 

Under studiens gång har en handledare kontinuerligt granskat litteraturöversikt. Utöver 

handledaren har en ytterligare utomstående forskare granskat arbetet. Detta anser vi 

ökade denna litteraturöversikt trovärdighet då en oberoende granskare ser texten med 

nya ögon. Detta beskrivs som peer debriefing (Polit & Beck, 2012). 

 

Valet av att använda artiklar med kvalitativ-, kvantitativ- och mixed method paradigm 

upplever vi har skapat bredd till arbetet, då fler olika metoder belyser samma problem. 

Artiklarnas design skiljde sig åt i de funna artiklarna, detta anser vi höjde trovärdigheten 

för denna studie eftersom både hypotesprövning och undersökning framkommer av 

informanternas erfarenheter enligt Forsberg och Wengström (2013), vilket gör att vi 

belyser ett bredare perspektiv. Ännu en styrka var att de flesta valda artiklarna 

bedömdes vara av hög eller medel kvalitet. För kvalitetsgranskningen av kvalitativa- 

och kvantitativa artiklar användes en subjektiv bedömning av Fribergs (2012) 

granskningsmall. Vi övervägde att omvandla mallen till en poängskala men avstod detta 

då vi anser att vissa av frågorna värderas högre än andra, vilket vi anser skulle påverka 

en poängskala negativt. Modifieringen av Fribergs (2013) granskningsmall för 

kvalitetsbedömningen av mixed method fanns det både styrkor och svagheter med då vi 

inte vet om det fanns en bättre mall att tillgå för just den typen av studie. Styrkan är att 

genom den egna modifiering använde vi oss av de frågor som vi uppfattade som 
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viktigast. Användandet av triangulering i analysen ansåg vi var en styrka. Triangulering 

betyder att mer än en person exempelvis analyserar ett fenomen för att sedan nå 

konsensus med varandra (Forsberg & Wengström, 2013). Forskartriangulering leder till 

att kvaliteten på studien höjs samt att trovärdigheten ökar (ibid).  

 

Analysen utfördes först enskilt och sedan gemensamt, för att framhäva användandet av 

forskartriangluering. Styrkan med analysen var att vi enskilt tog ut meningsenheter och 

kondenserade dessa. Vi tog ut subkategorier enskilt som sedan jämfördes för att skapa 

kategorier och teman gemensamt. Detta anser vi vara en styrka i studien för att vi har 

kunnat komplettera varandra. Att endast använda en design på artiklarna skulle, enligt 

oss, innebära att resultatet belystes från endast en infallsvinkel vilket kan leda till ett 

mer enformigt reslutat.  

 

Vi anser att det finns en svaghet med kategorin “hierarki i organisationen” eftersom den 

innefattade begränsad mängd information. Att artiklarna som användes under denna 

kategori endast var från Jordanien och Iran kan ha en påverkan på överförbarheten till 

en svensk kontext. Vi valde ändå att använda denna kategori då innehållet visar att det 

är användbart för sjuksköterskor. Under arbetsgången har vi haft ett etiskt 

förhållningssätt genom att försöka åsidosätta vår egen förförståelse till artiklarnas 

reslutat. Detta för att inte personliga erfarenheter skulle påverka analys och resultat. 

Vissa resultat passade in i både hindrade samt underlättande faktorer, vilket försvårade 

analysprocessen. Dessa resultat kunde eventuellt skapa ett tredje tema, men mängden 

data var inte tillräcklig. Därav diskuterade vi och övervägde att dessa resultat kunde 

passa in i något av de två befintliga teman i denna studie. 

 

6.2 Resultatdiskussion  

Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av postoperativ 

smärtbehandling av patienter på sjukhus. Vi har valt att diskutera resultatet utifrån de 

två teman som framkom: Hindrande faktorer och Underlättande faktorer.  

 

Hindrande faktorer 

Bristen på tid är det mest övergripande hindret för sjuksköterskor då detta ligger till 

grund för fler andra hinder så som försämrad kommunikation med patienten och avbrott 

i behandlingsmomenten. När det råder ont om tid för sjuksköterskan brister det i 
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omvårdnaden vilket vi anser som något negativt, då detta innebär att patienten kan bli 

mer utsatt för ett eventuellt lidande.  Denna tidsbrist som oftast är en följd av för lite 

personal och för många patienter är ett övergripande hinder i de olika länder artiklarna 

utgick ifrån. Prioriteringen av åtgärder tar ofta tid ifrån den postoperativa 

smärtbehandlingen vilket leder till förseningar och därmed ett förlängt lidande för 

patienten. Denna brist på tid och bortprioriterade åtgärder känner vi igen från våra egna 

erfarenheter av otillräcklig postoperativ smärtbehandling. Detta kan vara det som 

orsakade det lidande vi observerade hos patienterna.  Travelbee belyser den 

mellanmänskliga relationens betydelse där kommunikation är en viktig faktor för att 

omvårdnaden ska bli optimal (Kirkevold 2000). Genom kommunikation bör 

sjuksköterskan motivera patienten i rätt riktning för att få en mening i sin sjukdom. Den 

mellanmänskliga relationen är ett krav för god omvårdnad och innefattar att en bra 

kommunikation uppstår. Travelbee betonar att om det inte finns tid eller god 

kommunikation leder det inte till en mellanmänsklig relation och i sin tur blir inte 

omvårdnadens mål uppnått (Kirkevold, 2000). Resultatet visar att sjuksköterskor 

prioriterar arbetsuppgifter högre när det gäller att hjälpa kollegor eller uppgifter som 

tillkommer i slutet på deras arbetsdag. Patienter som istället är i behov av 

smärtbehandling visade sig vara nedprioriterade (Manias, Botti & Bucknall, 2002). 

Även närstående upplevs som ett hinder då de ofta tar tid från patienten vilket kan 

försena den postoperativa smärtbehandlingen och därmed orsaka lidande för patienten. 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver människors behov av att känna ett samband 

med andra människor, speciellt vid ett sjukdomstillstånd och att närstående är för de 

flesta människor där de finner ett samband. De närstående kan därför vara en resurs som 

minskar lidandet för patienten. Närstående kan även dela vårdansvaret för patienten med 

sjuksköterskorna vilket kan både vara ett underlättande och ett hinder för vården 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Denna studies resultat visar dock att närstående upplevs 

som ett hinder för sjuksköterskor. Ändå ses de närstående som ett viktigt instrument för 

att patienten ska få en god vård. Sjuksköterskor kan behöva överväga vad som är bäst 

för patienten och anpassa relationen med patientens närstående därefter. De närstående 

kan även behöva erbjudas att vara delaktiga i vården av sjuksköterskan för att kunna 

användas som en resurs, samt att sjuksköterskan kan behöva sätta klara direktiv åt de 

närstående så att konflikter inte uppstår. Detta skapar en mellanmänsklig relation med 

de närstående då de kan vara med att fatta beslut om patientens vård (Kirkevold, 2000). 

Tidsbrist för sjuksköterskor kan föras över i andra kontexter än den postoperativa 
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smärtbehandlingen, då dessa hinder gäller generellt för all vård på sjukhus. Närstående 

kommer troligtvis att vara inblandade i vården av patienter oavsett vilken kontext, med 

vissa undantag. Därav är även detta resultat överförbart till andra kontexter. 

 

Underlättande faktorer 

En god relation mellan sjuksköterskor och patienter är den största underlättande faktorn 

för en god postoperativ smärtbehandling. Enligt Travelbee (Kirkevold 2000) byggs 

vårdrelationen upp av empati, kommunikation och delaktighet för patienten. Kirkevold 

(2000) lyfter fram kommunikationen som det viktigaste instrumentet för att en relation 

ska kunna uppstå. Empati beskriver Travelbee som steget när den mellanmänskliga 

relationen börjar ta form för att kunna utvecklas vidare (Kirkevold, 2000). Den 

delaktighet som beskrivs i vår studie kan kopplas till Travelbees beskrivning om 

människan som individ, då dennes subjektiva upplevelser och erfarenheter av 

exempelvis lidande är nödvändigt att ta del av för en optimal vård. Travelbees 

beskrivning av mening kan även kopplas till delaktigheten, att inte bara infinna sig i sitt 

sjukdomstillstånd, utan även få finna en mening med sitt tillstånd och utveckla detta till 

en livserfarenhet (ibid). Patienten kan eventuellt finna denna mening med 

sjuksköterskans hjälp. Dahlberg och Segesten (2010) styrker detta genom att belysa 

vikten av att en god kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter ligger till 

grund för att kunna utveckla en bra, fungerade vårdrelation. Relationen som uppstår 

mellan sjuksköterskor och patienter kräver att sjuksköterskan besitter tillräcklig förmåga 

att hjälpa genom att innehava tillräcklig kunskap samt att patienten är den som söker 

hjälp och inte tvärtom (ibid). Frank, Asp och Dahlberg (2008)  beskriver vikten av en 

fungerande relation och delaktighet med patienten ytterligare och framhäver att göra en 

patient delaktig inte tar upp mycket tid för sjuksköterskan, det räcker med ett kort 

samtal. Frank et.al (2008) beskriver vidare att patienterna ser sig själva som likvärdiga 

med sjuksköterskan i sin egen vård. Denna likvärdighet beskriver att det finns ett behov 

av delaktighet för patienten i sin egen vård. Dahlberg och Segesten (2010) belyser även 

att gränsen för en mellanmänsklig vårdrelation och en vänskapsrelation är väldigt liten 

och att skillnaden ligger i att en vårdrelation saknar en jämnvikt mellan individerna. 

Ömsesidig förståelse och kontakt mellan sjuksköterskor och patienter beskriver 

Travelbee som målet med den mellanmänskliga relationen. Genom att Travelbee 

beskriver att sjuksköterskor delar känslor och tankar med varandra (Kirkevold, 2000) 

kan detta liknas med en vänskapsrelation.  
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En god vårdrelation kan vara användbar och betydelsefull i andra vårdkontexter än 

postoperativ smärtbehandling då samtliga delar av kommunikation, empati och 

delaktighet främjar en bättre vård för patienten. Denna förbättrade vårdrelation påverkar 

inte endast patienter med postoperativ smärta, utan alla scenarion där patienter är i 

behov av vård. 

 

Sjuksköterskors farmakologiska kunskap och kompetens om postoperativ smärtlindring 

framkommer i denna litteraturöversikt som en underlättande faktor. Sjuksköterskor 

bedömer sin kompetens om farmakologisk postoperativ smärtbehandling som bra. Även 

Coulling (2005) beskriver sjuksköterskors självuppfattning av sin kompetens om 

farmakologisk postoperativ smärtbehandling som bra och att de känner sig trygga i 

arbetet med detta. Denna självsäkerhet stärks alltefter att sjuksköterskornas 

arbetslivserfarenhet samt utbildningsgrad ökar. Trots detta upplevde många 

sjuksköterskor att de behöver mer utbildning inom området (ibid). Detta belyses även i 

denna studies resultat där sjuksköterskor beskriver ett ökat behov av utbildning för 

farmakologisk postoperativ smärtbehandling. Abdalrahim, Majali, Stomberg och 

Bergbom (2011) och Gordon et al. (2008) menar att skillnaden på sjuksköterskors 

kompetens om postoperativ smärtlindring inte påverkades av deras utbildningsgrad eller 

erfarenhet på arbetsplatsen. Detta visar att det finns skiljda åsikter om sjuksköterskor 

farmakologiska kunskaper samt vad som påverkar denna. 

 

Många sjuksköterskor finner ett underlättande i mängden av olika 

behandlingsmöjligheter och upplever de medicinska alternativen som mest 

förekommande samt mest effektiva för behandlingen av postoperativ smärta. Icke 

farmakologiska alternativ upplevs som mindre vanliga för postoperativ 

smärtbehandling. Aslan, Badir och Selimen (2003) belyser att sjuksköterskor har en 

bristande farmakologisk kunskap och riktar detta till en bristande utbildning om just 

farmakologi som smärtlindringsmetod. Brockopp, Brockopp, Warden, Wilson, 

Carpenter och Vandeveer (1998) beskriver att sjuksköterskor saknar kunskap om 

patientkontrollerad smärtlindring, riskerna för beroende, risker för biverkningar samt 

doseringssätt för smärtlindrande läkemedel. Sjusköterskors farmakologiska kunskap 

samt kompetens om den postoperativa smärtlindingen anser vi kan kopplas till 

tidsperspektivets hindrande faktor. Om sjuksköterskors kunskap och kompetens är 
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begränsade kan detta leda till att mer tid läggs på att exempelvis läsa om ett visst 

läkemedel än att vårda patienten. Om mer tid kan användas till att kommunicera med 

patienten kan detta främja uppbyggnaden av en mellanmänsklig relation (Kirkevold, 

2000). Denna relation kommer då i sin tur främja en god vård för patienten (Dahlberg & 

Segesten, 2010; Kirkevold, 2000). 

 

En bra farmakologisk kunskap hos sjuksköterskor och en god vårdrelation mellan 

sjuksköterska och patient kan ses som ett underlättande i andra vårdkontexter än 

postoperativ smärtbehandling. Flera läkemedel som används för att behandla 

postoperativ smärta kan även användas mot annan smärta, vilket kan uppkomma i stort 

sätt på alla avdelningar i ett sjukhus. 

 

6.3 Slutsats 

Bristen på tid och personal, prioritering av andra åtgärder samt patienters närstående 

verkar globalt över de länder artiklarna belyste, samt att det är ett hinder som inte bara 

berör den postoperativa smärtbehandlingen utan tar tid från all vård på sjukhus upplevs 

det finnas ett behov av förändring. Behövs bättre arbetsvillkår för att locka fler 

människor till sjuksköterskeyrket? eller behöver det ske ändringar i vårdorganisationen? 

Denna brist på tid kan vara det som ligger till grund för den inadekvata postoperativa 

smärtbehandlingen och därmed det ökade lidandet för patienten.  

 

Relationen mellan sjuksköterskor och patienter vad den mest övergripande faktorn för 

ett underlättande av den postoperativa smärtbehandlingen. För en mellanmänsklig 

relation ska uppstå mellan sjuksköterskor och patienter kan endast ett kort samtal räcka. 

Skapar sjuksköterskor tid för att kommunicera med patienter kommer därför leda till en 

förbättrad vård och även en mellanmänsklig relation. En ökad farmakologisk kunskap 

hos sjuksköterskor behöver stärkas ytterligare för att, genom detta, frigöra ytterligare tid 

för sjuksköterskan till att bygga en relation.  Läkemedelshantering ingår även i 

sjuksköterskans arbetsbeskrivning (SOSFS 2000:1) vilket stärker behovet av god 

kunskap ytterligare. Den största skillnaden och eventuellt ett missvisande reslutat kan 

vara att i vissa länder har läkare en större roll och mer makt till skillnad mot andra 

länder. 
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6.4 Förslag till framtida forskning 

Detta arbete har vi endast undersökt sjuksköterskors erfarenheter kring postoperativ 

smärtbehandling. Vi ser även att det finns ett behov att fördjupa forskningen om 

tidsperspektivets betydelse ur fler perspektiv, då vi anser detta kommer leda till att 

utveckla forskningen. Mer forskning kring betydelsen av sjuksköterskors kunskap om 

farmakologi och läkemedelsbehandling anser vi vara motiverat. I vårt resultat 

framkommer det att kunskapen om smärtbehandlings metoder är större än kunskapen 

om farmakologi, därför anser vi att fortsatt forskning om detta kommer kunna underlätta 

framtida behandling av postoperativ smärta.   
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Datainsamling/analys 

Resultat Kvalitet 

1 Manias, E., 

Bucknall, T. & 

Botti, M. 2005, 

Australien  

Nurses’ Strategies 

for Managing Pain 

in the Postoperative 

Setting.  
 
Pain Management 

Nursing. 
 

Att förstå hur sjuksköterskor 

hanterar patienters smärta i det 

akuta postoperativa skedet 

Kvalitativ. 
En grupp, icke jämförande design. 

Både observationer och 

individuella intervjuer gjordes. 52 

legitimerade sjuksköterskor 

deltog.  

Prioritering av åtgärder som inte hjälper 

eller försenar behandlingen av den 

postoperativa smärtan. Användet av 

förebyggande åtgärder för att hindra den 

postoperativa smärtan proaktivt. 
Att det finns många olika metoder för att 

behandla postoperativ smärta, men att det 

vanligaste var via farmakologi, icke-

farmakologiska åtgärder användes sällan. 
Sjusköterskorna gjorde patienterna 

delaktiga i vården. 
 

Hög 

2 Vickers, N., 

Wright, S. & 

Staines, A. 2014. 
Irland 

Surgical nurses in 

teaching hospitals 

in Ireland: 

understanding pain. 
 
Brittish journal of 

Nursing. 

Beskriva hur sjuksköterskors 

kunskaper om hantering av 

postoperativ smärta ser ut.  

 

Kvantitativ studie. 
Bekvämlighetsurval. 

Inklusionskriterier var att 

sjuksköterskorna måste jobba hel, 

eller deltid på de utvalda 

kirurgavdelningarna. Deskriptiv 

statistik. 
Tvärsnittsstudie utfördes. 
Datainsamlingsmetod genom 

enkät. 

Det fanns en försämrad kompetens inom 

området smärtlindring gällande 

farmakologi. Sjuksköterskor visade sig 

överskatta sin egen förmåga av 

postoperativ smärtlindring. 

Medel 



  
 

VIII 

Nr Författare 
År 
Land 

Titel & Tidskrift  Syfte Metod 
Datainsamling/analys 

Resultat Kvalitet 

3 Dihle, A., 

Bjølseth, G., & 

Helseth, S. 2006, 

Norge.  

The gap between 

saying and doing in 

postoperative pain 

management.  
 
Journal of Clinical 

Nursing 

Att förstå hur sjuksköterskor 

bidrar till postoperativ 

smärtlindring i en kirurgisk miljö 

och identifiera hinder för optimal 

postoperativ smärtlindring. 

Kvalitativ hermeneutisk metod. 

Ändamålsenligt urval av 9 

sjuksköterskor. 
Datainsamling via 

semistrukturerade intervjuer och 

observationer. 

Ett huvudtema framkom: 
Det fanns skillnader i vad sjuksköterskor 

säger och gör när det kommer till 

bedömning och behandling av postoperativ 

smärta. 
Trots mängden olika icke farmakologiska 

metoder som fanns tillgängliga så användes 

farmakologiska metoder mest. Vikten av 

att behandla smärta i preventivt syfte innan 

omvårdnadsåtgärder samt psykologiskt 

stöd och delaktighet för patienten 

underlättade i behandlingen av postoperativ 

smärta.  
Förseningar i behandlingen förekom. 
 

Hög 

4 Rognstad, M-K., 

S. Fredheim, 

O.M.S., 

Johannessen, 

T.E.B., Kvarstein, 

G., Skauge, M., 

Undall, E. & 

Rustøen, T. 
2012. Norge. 

Attitudes, beliefs 

and self-reported 

competence about 

postoperative pain 

among physicians 

and nurses working 

on surgical wards. 
 
Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences 

Att beskriva sjuksköterskor och 

läkares självutnämnda kompetens 

inom omhändertagandet av 

smärta på kirurgiska avdelningar. 

Även utforska skillnader mellan 

sjuksköterskor och läkare. 

Kvantitativ, kvasiexperimentell 

tvärsnittsstudie med deskriptiv 

design. Slumpmässigt urval av 

795 läkare och sjuksköterskor. 

128 läkare och 407 sjuksköterskor 

deltog i studien. Enkät i tre delar 

med 57 frågor användes för 

datainsamling. 

Skillnader mellan hur sjuksköterskor 

bedömder sin egen kompetens inom 

postoperativ smärta framkom.  
Den vanligaste behandlingsmetoden för 

postoperativ smärta var administrering av 

läkemedel, ickefarmakologiska alternativ 

användes sällan. 
Utvärdering och uppföljning upplevdes 

underlättande för behandlingen. 

Hög 



  
 

IX 

Nr Författare 
År 
Land 

Titel & Tidskrift  Syfte Metod 
Datainsamling/analys 

Resultat Kvalitet 

5 McNamara, M.C., 

Harmon, D., & 

Saunders, J. 2012. 

Irland.   

Effect of education 

on knowledge, 

skills and attitudes 

around pain.  
 
British Journal of 

Nursing 

Att bedöma effektiviteten i ett 

akut smärtutbildningsprogram för 

att förbättra sjuksköterskors 

kunskaper, färdigheter och 

attityder gällande postoperativ 

smärtlindring. 

Mixed metods experimentell 

design. Ändamålsenligt homogent 

urval av 59 sjuksköterskor på ett 

sjukhus. 100% svarade på 

enkäten.  

52,6% av sjuksköterskor involverade 

patienterna i deras egen behandling av 

postoperativ smärta. 89,9% av 

sjuksköterskor upplevde att psykologiskt 

stöd fungerade som ett underlättande för 

den postoperativa smärtbehandlingen. 
Okunskap hos sjuksköterskor föreligger 

angående biverkningar av opioder vid 

behandling av postoperativ smärta. 
45,8% av sjuksköterskor 

uppfattar smärtstillande läkemedel som den 

mest effektiva behandlingsmetoden för 

postoperativ smärta. 
 

Medel 

6 Rejeh, N., 

Ahmadi, F., 

Mohammadi, E., 

Anoosheh, M. & 

Kazemnejad, A. 
 
2008. Iran. 

Barriers to, and 

facilitators of post-

operative pain 

management in 

Iranian nursing: a 

qualitative research 

study. 
 
International 

Nursing Review. 

Att fastsälla sjuksköterskors 

uppfattningar om vad som 

hindrar och vad som underlättar 

hanteringen av postoperativ 

smärta. 

Kvalitativ. Grounded theory 

metod. Ändamålsenligt heterogent 

urval med snöbollsteknik. 26 

sjuksköterskor deltog från tre 

olika sjukhus. 
Datainsamlingen bestod av semi-

strukturerade intervjuer med mål 

att nå teoretisk mättnad. 

Två huvudteman. Första huvudtemat var 

hinder för postoperativ smärtlindring 

gällande: maktlöshet, tidsbrist, hierarki på 

sjukhus, begränsade befogenheter samt 

avbrott under åtgärder. 
Det andra huvudtemat var faktorer som 

underlättar vid postoperativ smärtlindring 

gällande: sjuksköterskors relation till 

patienten, ansvar, kunskap och utbildning, 

läkaren som arbetskollega samt patientens 

delaktighet.    

Hög 



  
 

X 

Nr Författare 
År 
Land 

Titel & Tidskrift  Syfte Metod 
Datainsamling/analys 

Resultat Kvalitet 

7 Tapp, J., & 

Kropp, D.  
 
2005. USA.  

Evaluating Pain 

Management 

Delivered by Direct 

Care Nurses. 
 
Journal of Nurse 

Care Quality. 

Att beskriva hur den 

postoperativa smärtbehandlingen 

kan påverkas av ett 

kvalitetsverktyg.   

Kvantitativ. 23 sjuksköterskor 

deltog. Datainsamling via enkät. 
Sjuksköterskor visste mer om bedömning 

av postoperativ smärta än om användandet 

av smärtlindrande läkemedel samt visar en 

begränsad kunskap om farmakologi som 

smärtlindrande metod. 
Det största hindret för en effektiv 

postoperativ smärtbehandling var 

otillräcklig bemanning och tidsbrist följt av 

att det var många akut sjuka patienter 

samtidigt. 

Medel 

8 Richards, J. & 

Hubbert, AO. 
 
2007. USA 

Experiences of 

Expert Nurses in 

Caring for Patients 

with Postoperative 

Pain. 
 
Pain Management 

Nursing. 

Att få en ökad förståelse för hur 

sjuksköterskor bedömer, 

behandlar och tar hand om 

patienter med postoperativ 

smärta. 

Kvalitativ pilotstudie med 

fenomenologisk metod. Tre 

sjuksköterskor på en 

kirurgavdelning deltog. 

Datainsamlingen med öppna 

ostrukturerade intervjuer. En 

andra intervju utfördes med syfte 

att deltagarna skulle godkänna 

den första intervjun. 

Farmakologiska behandlingsmetoder var 

vanligast och mest effektiva men 

komplementerades gärna med 

ickefarmakologiska metoder. En viss 

hierarki på sjukhuset skapade ett hinder för 

behandlingen men upplevelse av att vara 

självständiga i sitt arbete med postoperativ 

smärtbehandling framkom även.  Ett behov 

av att sätta sina egna erfarenheter om 

smärta åt sidan för att kunna ge en optimal 

smärtbehandling upplevdes. 

Medel 



  
 

XI 

Nr Författare 
År 

Land 

Titel & Tidskrift  Syfte Metod 
Datainsamling/analys 

Resultat Kvalitet 

9 
Rejeh, N., 

Ahmadi, F., 

Mohammadi, E., 

Kazemnejad, A., 

Anoosheh, M.  

2009. Iran. 
 

Nurses’ experiences 

and perceptions of 

influencing barriers 

to postoperative 

pain management.  
 
Scandinavian 

Journal of Caring 

Science 

Identifiera sjuksköterskors 

uppfattningar och erfarenheter 

om begränsningar för 

postoperativ smärtbehandling. 

Kvalitativ hermeneutisk 

fenomenologi. Semi-strukturerade 

intervjuer användes för 

datainsamlingen. Ändamålsenligt 

heterogent urval av 26 

sjuksköterskor.  

Fyra teman framkom. Bristande 

förberedande utbildning. Sjuksköterskors 

begränsade befogenheter. Begränsad 

relation mellan sjuksköterskan och 

patienten. Avbrott under postoperativ 

smärtbehandling. 

Hög 

10 Lindberg, J-O. & 

Engström, Å. 
 
2011. Sverige 

Critical Care 

Nurses’ 

Experiences: “A 

Good Relationship 

with the Patient is a 

Prerequisite for 

Successful Pain 

Relief 

Management” 
 
Pain Management 

Nursing. 

Beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av bedömning och 

behandling av postoperativ 

smärta. 

Kvalitativ. Ändamålsenligt 

homogent urval av 6 

sjuksköterskor. Datainsamlingen 

utfördes med semi-strukturerade 

intervjuer. 

Ett övergripande tema framkom, “En bra 

relation med patienten är en förutsättning 

för bra postoperativ smärtbehandling”.  
Tidsbrist och miljöaspekter sågs som 

hinder. Läkemedel var förstahandsval vid 

smärtlindring. Icke-farmakologiska 

metoder användes sällan men ibland som 

komplement till läkemedel. 
 

Hög 



  
 

XII 

Nr Författare 
År 
Land 

Titel & Tidskrift  Syfte Metod 
Datainsamling/analys 

Resultat Kvalitet 

11 Abdalrahim, 

M.S., Majali, 

S.A., & Bergbom, 

I.  
2010. Jordan 

Jordanian surgival 

nurses’ experiences 

in caring for 

patients with 

postoperative pain 
 
Applied Nursing 

Research 

Beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda patienter 

med postoperativ smärta. 

Kvalitativ hermeneutisk metod. 

Ändamålsenligt heterogent urval 

av12 sjuksköterskor. 

Datainsamling via öppna 

ostrukturerade intervjuer.   

Arbetet beskrevs som relativt självständigt 

men hinder för den postoperativa 

smärtbehandlingen bestod av tidsbrist, 

närstående, hierarki på sjukhus, oklara och 

sena direktiv från läkare samt att läkare 

prioriterade andra åtgärder.  Empati och 

psykologiskt stöd för patienten 

underlättade för den postoperativa 

smärtbehandlingen. 
Ickefarmakologiska behandlingsmetoder 

användes sällan. 

Hög 

 

  



  
 

XIII 

Bilaga C - Granskningsmall  
Kvalitativa studier, Friberg, (2012)  

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat?  

 Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

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

 Vad är syftet? Är det klart formulerat. 

 Hur är metoden beskriven? 

 Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

 Hur har data analyserats? 

 Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

 Vad visar resultatet? 

 Hur har författarna tolkat studiens reslutat? 

 Vilka argument förs fram? 

 Förs det några etiska resonemang? 

 Finns det et metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

 Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 

Kvantitativa studier, Friberg, (2012)  

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

 Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

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

 Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

 Hur är metoden beskriven? 

 Hur har urvalet gjorts?  

 Hur har data analyserats? Vilka statiska metoder användes? Var dessa adekvata? 

 Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 

 Vad visar resultatet?  

 Vilka argument förs fram? 

 Förs det några etiska resonemang? 

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t.ex. vad gäller generaliserbarhet?  

 Sket en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. omvårdnadsvetenskapliga antaganden?  


