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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Postoperativ smärta är vanligt och förekommer i olika grader. Trots detta finns 

det fortfarande brister i bedömningen och därmed också i behandlingen. Syfte: Syftet med 

studien var att beskriva hur sjuksköterskan bedömer patienter med postoperativ smärta. 

Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ ansats och datainsamlingen skedde genom 

artikelsökning i databaser. Dessa artiklar analyserades med inspiration av Graneheim och 

Lundmans (2003) analysmetod. Resultat: Resultatet visar att det finns olika sätt att bedöma 

smärta på. De var att lita på vad patienten säger, kroppsspråk och ansiktsuttryck, 

mätinstrument samt tidigare erfarenheter. Slutsats: Olika bedömningssätt är bra vid olika 

tillfällen samt att sjuksköterskor anser att ett visst bedömningssätt passar bäst för just dem, 

detta kan vara till grund för det faktum att många patienter idag inte får en adekvat 

smärtlindring. Bedömningen bör vara individanpassad eftersom alla patienter har olika 

förutsättningar. 
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INTRODUKTION 
Det förekommer brister vid omvårdnaden av våra postoperativa patienter och deras 

smärtbehandling. För att ge en fullgod behandling krävs det att patienten blir bedömd på ett 

bra sätt. Avsikten är att undersöka befintliga studier beträffande hur sjuksköterskan bedömer 

patienter med postoperativ smärta. 

 

 

BAKGRUND 
Styrdokument 

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, menar att omvårdnad kan vara allmän och specifik. Den 

allmänna omvårdnaden benämns vara oberoende av sjukdom och medicinsk behandling 

medan omvårdnad som kräver kunskap utöver människans normala funktioner och då inriktar 

på exempelvis behandling benämns vara den specifika omvårdnaden. Det krävs speciell 

kompetens för att kunna hantera den specifika omvårdnaden på ett bra sätt. Varje 

vårdsituation är unik och därför ska vården utformas efter patientens behov och det 

grundläggande är att alltid respektfullt bemöta patienten. Det är viktigt att patienten ses i ett 

helhetsperspektiv så att sjuksköterskan inte inriktar sina insatser enbart på 

sjukdomstillståndet, samt att främja patientens egna resurser och samverka med 

vårdpersonalen. För att uppnå en bra och säker vård ska, som en kvalitetssäkring i arbetet, 

omvårdnadsåtgärder som t.ex. förebyggande insatser och den vård och behandling som ges 

dokumenteras (Socialstyrelsen, SOSFS 1993:17).  

 

Smärthistorik 

Människan har i alla tider försökt att bekämpa smärtan, de äldsta källorna om smärtstillande 

metoder anses komma från de Babyloniska kilskrifterna från år 2250 f. Kr. Där beskrivs att 

tandvärk botades genom att tänderna fylldes med en massa innehållande växtsafter (Haldin & 

Lindahl, 2000). Eftersom sjukdomars uppkomst var känd fanns det ofta en medicinman i de 

primitiva samhällena, just för att en person som kunde göra samhällets invånare friska 

behövdes. Behandling av smärtor utöver medicinmannens konster har troligen bestått av olika 

örtestrakt, massage och tryck över det ömma området. I dagens moderna samhälle har läkare 

och sjuksköterskor tagit över medicinmannens roll (Redke, 1999).  

 

I det gamla Egypten trodde man att smärtan kom in i kroppen via näsan eller öronen. Hjärtat 

ansågs vara centrum för känslorna och även upplevelsen av smärta, där behandlingen bestod 

av opium, massage och värme. Platon (427-347 f. Kr.) och hans lärjunge Aristoteles (384-322 

f. Kr.) lära dominerade kroppsuppfattningen. De var oeniga om var centrum för känslorna och 

smärtupplevelsen satt i kroppen. Platon ansåg att hjärnan utgjorde detta centrum medan 

Aristoteles menade att det satt i hjärtat. Efter Roms fall var Aristoteles filosofi fortfarande den 

läran som ansågs vara den rätta (Redke, 1999).  

 

Under alla dessa århundraden har inget epokavgörande skett när det gällde smärtstillande 

behandling, utan opium var och förblev det medlet som användes genom tiderna, senare 

utvanns morfin från opiumet. Namnet morfin kommer från Morpheus som är sömnens gud 

(Redke, 1999). Växtdekokter och alkoholhaltiga drycker fanns tidigt i historien som medel 

mot smärta. Kokainet ansågs vara det första effektiva bedövningsmedlet mot smärta. I det 

gamla Peru och Bolivia tuggade ortsborna blad av cocabusken och smorde in sår med saliven 

(Haldin & Lindahl, 2000).  

 

I början på 1960-talet utvecklades gate-teorin vilket innebär att smärtimpulser kan hämmas 

genom att mekano-receptorer aktiveras från samma område som där smärtan finns t.ex att 
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beröra ett ömt område eller att kyla en vrickad fotled. Det fanns mycket kritik mot detta men 

det lade ändå grunden till forskning under de följande decennierna (Redke, 1999).  

 

Vad är smärta? 

Ett obehagligt, högst subjektivt sinnesintryck som både innehåller kroppsliga och själsliga 

komponenter är vad smärta är. Det är något som alla har erfarenheter av. Det behöver dock 

inte vara en patologisk process som framkallar smärtan utan smärtan kan vara en generell 

varningssignal om något hotande (Werner & Strang, 2003).  

 

Smärta upplevs när ett stimuli skadar eller utsätter kroppens vävnader för belastning. Smärta 

kan vara akut och då till följd av vävnadsskada som t.ex. stickskada medan andra former av 

smärta kan finnas under en längre tid, det kan vara kroniskt eller komma i intervaller. Denna 

typ av smärta fungerar då inte som en varningssignal. Nociceptiv smärta beskrivs som något 

som kan vara ytligt eller lokaliserat i skelett, muskler och leder. Neurogen smärta härrör 

nerver som kommer i kläm eller skadas av andra orsaker. Ischias-smärta är ett exempel på 

neurogen smärta, likaså fantomsmärta som vanligen upplevs efter amputation och där 

nervimpulserna fortfarande är aktiva i de nerverna som leder ner till den amputerade 

kroppsdelen (Haug, Sand, Sjaastad & Toverud, 2003). Smärta kan ses som ett resultat av ett 

komplext samspel mellan skadad vävnad, nervtransmissionen och en bearbetning av denna 

samt den emotionella och intellektuella tolkningen av smärtsignalerna. För att förstå den 

betydelse av symtomet är en god kännedom om patientens psykosociala situation nödvändig 

och för ett lyckat behandlingsresultat krävs en analys av smärtans ursprung och karaktär 

(Hasselström & Olsson, 2005).  

 

Smärtans syfte är att fungerar som en biologisk skyddsmekanism, men det finns även 

situationer då smärtgenombrottet uppkommer för sent, vilket innebär att smärtan inte fungerar 

som skyddsmekanism och smärtans orsak kanske leder till obotlig skada eller sjukdom. 

Smärtan är i detta fall inget symtom på sjukdom eller skada utan betecknas som ett eget 

medicinskt tillstånd, vilket innebär att det är smärtan och inte sjukdomen som måste 

behandlas. Funktioner i det dagliga livet störs och livskvaliteten minskas av alla typer av 

smärta. Att så långt som möjligt upprätthålla bästa möjliga livskvalitet för patienten och att 

förebygga uppkomst av komplikationer av smärtan är en av sjuksköterskans främsta uppgifter 

(Hawthorn & Redmond, 1999).  

 

Fysiska tecken på smärta 

När smärta upplevs antas en serie fysiologiska reaktioner uppstå, dessa påverkas såväl av 

personens normala reaktionsstil som av smärtans intensitet (Hawthorn & Redmond, 1999). 

Fysiologiskt sett finns det många variationer på hur smärta visar sig, men alla påverkar de 

neurologisk, endokrin funktion samt immunförsvaret genom att starta en stressreaktion. 

Syftet med stressreaktionen är att bibevara kroppsfunktioner mot möjligt hot. Detta har att 

göra med den överlevnads instinkt som även kallas ”fight or flight” (Noble, 2006). Denna 

”fight or flight”-reaktionen orsakas av att det sympatiska nervsystemet aktiveras, detta 

kännetecknas av flera fysiologiska tecken som puls- och blodtrycksstegring samt 

pupilldilatation. Denna reaktion är oftast kortvarig och kan visa sig genom en mängd olika 

beteenden. Andra tecken på smärta kan vara gåshud, ökad muskelspänning, kallsvettning, 

blekhet och illamående (Hawthorn & Redmond, 1999).  
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Smärtupplevelse 

Smärta är en subjektiv och individuell upplevelse, det finns många faktorer, t.ex. fysiska, 

psykiska, kulturella etc. som påverkar patientens smärtupplevelse (Noble, 2006). Personalen 

inom sjukvården har lagt märke till att reaktion på sjukdom och smärta är olika bland kulturer 

(Werner & Strang, 2003). Inom olika kulturer finns olika attityder kring smärtacceptans och 

smärtförväntan. Med smärtacceptansen menas en villighet att uppleva smärta medan 

smärtförväntan innebär förväntan om att uppleva smärta i en specifik situation, t.ex. 

förlossning. Hur människor uttrycker sin smärta påverkas av den aktuella kulturens förväntan 

om och accepterande av smärttypen. Det är dock riskabelt att förutsätta hur mycket smärta 

som förväntas utefter etnisk tillhörighet, eftersom smärtuttrycken kan variera mellan 

individerna inom samma grupp. Italienare beskrevs rapportera och upplysa tydligt om hur 

deras smärta påverkade deras liv på ett dramatiskt sätt (Hawthorn & Redmond, 1999).  

 

Smärtan kan upplevas olika hos olika personer efter samma stimuli. En och samma person 

kan också reagera olika vid olika tillfällen. Detta kallas att ha olika smärttröskel. Individens 

upplevelse och tolerans av smärta inverkas förmodligen av många faktorer såsom emotionell 

status, vilken grad av kontroll som personen upplever sig ha över situationen, kulturellt 

ursprung, attityder, personlighet och kön (Hawthorn & Redmond, 1999).  

 

Smärta kan ge många uttryck i form av olika beteenden som t ex verbalt, kroppsrörelser och 

ansiktsuttryck. Det är inte alltid som smärta syns på patientens ansiktsuttryck. Om det då är så 

att det inte syns är kommunikationen det viktigaste sättet för personen att förmedla om smärta 

upplevs (Hawthorn & Redmond, 1999). Psykologiska faktorer hos patienten kan ha betydelse 

för den postoperativa smärtan, där oro och ångest leder till ökad smärta och därmed ett ökat 

behov av opioider (Rawal, 1999). Andra faktorer som inverkar på upplevelsen av smärtan är 

tidigare erfarenheter av smärta samt social och kulturell bakgrund (Sand, Sjaastad & Haug, 

2002).  

 

Vad är postoperativ smärta? 

Med postoperativ smärta menas den smärta som uppkommer efter operation. Denna smärta är 

helt naturlig eftersom en operation innebär ett ingrepp, vilket leder till vävnadsskada. Smärta 

uppkommer av att muskler och andra vävnader delats eller kommit i kläm under operationen. 

Allt detta leder till att vävnaderna reagerar med inflammation och svullnar upp. Detta medför 

tryck på nerver ute i vävnaderna och hjärnan tolkar nervsystemets signaler som smärta (Rawal 

& Allvin, 2001). Normal behandlingskrävande tid av postoperativ smärta sträcker sig i ca 3-4 

dagar efter ett större operativt ingrepp (Werner & Strang, 2003). Smärta efter operation är 

förväntad och ofta oundviklig och sjuksköterskans främsta mål är att genom en korrekt 

bedömning bistå med god smärtlindring. Det beskrivs även att inadekvat postoperativ 

smärtbedömning historiskt sett länge varit ett problem (Moline, 2001). 

 

Alla kirurgiska ingrepp leder till faktorer som påverkar upplevelsen av fysiologisk smärta 

beroende på ingreppets omfattning och skadorna på det nociceptiva banorna. Undersökningar 

visar på att de flesta patienter hade betydande smärta, men trots det var de nöjda med den 

smärtlindring de fått. En otillräcklig smärtbehandling beror ofta på rädsla för biverkningar, 

andningsdepression eller läkemedelsberoende. Ofta ordineras analgetika i doser som är 

mindre än hälften så stora som det skulle behövas för att ge en adekvat smärtlindring. 

Sjuksköterskor reducerar ibland doserna ytterligare, vilket leder till att patienten får en 

otillräcklig dos (Rawal, 1999). Vanliga missuppfattningar bland vårdpersonal är att 

sjukvårdspersonalen är ”expert” på patientens smärta, att ingen har tagit skada av ”lite” 

smärta samt att smärtlindring döljer tecken på kirurgiska komplikationer (Rawal, 1999). 
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Faktorer som är av betydelse vid postoperativ smärta är patientens fysiska och psykiska 

tillstånd samt den preoperativa farmakologiska och psykologiska förberedelsen av patienten. 

Likaså har typ av kirurgi, omfattning och varaktighet, förekomst av postoperativa 

komplikationer, anestesiteknik samt kvaliteten på vården vid uppvaknings- och vårdavdelning 

betydelse (Berggren & Rawal, 1993). Postoperativ smärta associeras med ökad stress, 

begränsad mobilisering, risk för infektioner etc. dessa faktorer påverkar patientens tid för 

tillfrisknande och är avgörande för vårdtiden (Botti, Bucknall & Manias, 2004). 

 

Äldre och patienter som har opererats dagkirurgiskt behandlas oftast bristfälligt. 

Smärtbehandlingen måste alltid anpassas till den enskilde patienten då smärtupplevelse, 

analgetikabehov och behandlingseffekt förekommer i stora variationer. Regelbunden 

smärtskattning, utvärdering och dokumentation av effekterna på smärtbehandlingen borde 

införas som rutin på samma sätt som kontroll av temperatur, puls och blodtryck (Rawal, 

1999). Trots ökade kunskaper om smärtfysiologi och smärtfarmakologi är bristen på effektiv 

postoperativ smärtbehandling fortfarande ett problem. En fullgod postoperativ 

smärtbehandling rör snarare en organisation för att utnyttja de befintliga kunskaperna bättre 

än om läkemedel och metoder (Rawal & Allvin, 2001).  

 

Sjuksköterskan har den mest centrala rollen för att smärtbehandlingen ska vara säker och 

effektiv. Alla patienter får inte en optimal smärtbehandling, detta beror ofta på otillräcklig 

utbildning och föråldrade behandlingsprinciper. Alla sjuksköterskor som är delaktiga i 

smärtbehandlingsarbetet måste få regelbundet återkommande utbildning. Smärtbehandlingen 

måste baseras på goda kunskaper och engagemang hos den inblandade personalen. 

Målsättningen med den postoperativa smärtbehandlingen bör vara att förebygga smärtan 

snarare än att lindra den. Patienter som är förberedda och väl informerade om den 

postoperativa situationen hanterar den bättre. Detta medför ett mindre behov av smärtlindring 

(Rawal, 1999).  

 

Komplikationer 

Förutom de humanitära skälen att behandla postoperativ smärta finns det också klara 

medicinska skäl. Smärta påverkar patientens andning, cirkulation, mag- tarmkanal och det 

endokrina systemet i en negativ riktning. Det är viktigt att patienten är adekvat smärtlindrad 

för att kunna återhämta sig. De negativa effekterna av en obehandlad postoperativ smärta kan 

leda till t ex försenad mobilisering och på så sätt öka risken för bl.a. förstoppning, proppar, 

trycksår och lunginflammation. Psykologiska faktorer som påverkar smärtupplevelsen kan 

vara t.ex. rädsla och oro samt känslan av att inte ha kontroll över situationen. En ökad oro och 

ångest leder till en ökad smärta och följaktligen ökat behov av opioider (Rawal 1999). En god 

smärtbedömning är avgörande för framgångsrik behandling (Hawthorn & Redmond, 1999).  

 

Smärtbedömning 

Moline (2001) menar att för att effektivt kunna klara den postoperativa smärtan måste den 

först bli korrekt bedömd. En otillräcklig och felaktig bedömning av patientens smärta är den 

främsta orsaken till obehandlad smärta. Det ”gyllene måttet” vid smärtbedömningen har länge 

ansetts vara patientens egen beskrivning av smärtans intensitet. Men enbart bedömning efter 

detta kan ge en för hög eller för låg trovärdighet och därför borde smärtbedömningen vara 

flerdimensionell vilket gör det möjligt att lättare identifiera faktorer som påverkar patientens 

upplevelse och uttryck för smärta (Hawthorn & Redmond, 1999).   
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Vid bedömning av den postoperativa smärtan är det viktigt att skilja mellan den smärta som är 

orsakad av ingreppet och smärta som eventuellt tillhör en sjukdomsprocess, t.ex. vid 

reumatisk värk (Hawthorn & Redmond, 1999). Patientens eget uttryck för smärta är den enda 

pålitliga indikatorn för smärta och dess intensitet. Andra tecken på smärta är ökad 

hjärtfrekvens, ökat blodtryck och hög andningsfrekvens. De vanligaste bedömningssätten i 

icke verbal kommunikation beskrivs vara uttryck som oro, rastlöshet, snabba blinkningar, att 

de ligger och vrider sig, att de jämrar sig, gråter mm. Ansiktsuttryck t ex grimaser är också 

tydliga smärttecken (Rakel & Herr, 2004). 

 

Smärtan kan mätas med hjälp av visuell analog skala (VAS), denna skala består av en linje 

med ena ändan märkt ”ingen smärta” och andra ändan märkt ”värsta tänkbara smärta”. Det 

finns också en rörlig markör som ska placeras på den nivå som bäst beskriver den upplevda 

smärtan. Stickan är också graderad från 1-10 för att patienten istället ska kunna förmedla sin 

smärtupplevelse i form av siffror (Rawal, 1999). Botti et al. (2004) visar att i många studier 

som rör smärtbedömning har sjuksköterskornas olika VAS-bedömning jämförts. Resultatet 

visar att både sjuksköterskor och läkare kontinuerligt underskattar patientens smärta. 

Resultatet visar även att sjuksköterskorna går efter sina egna värderingar om hur mycket 

smärta patienten förväntas uppleva och ställer få frågor angående patientens smärta. Patienter 

frågar inte alltid efter smärtlindring. Studien visar också att sjuksköterskor med mycket 

erfarenheter har en tendens att bedöma en lägre smärta hos patienten än vad sjuksköterskor 

med mindre erfarenhet gör.  

 

I smärtbedömningen är observation och smärtskattning viktiga strategier. Patienter som lider 

av smärta kan uppvisa en mängd olika beteenden som ger viktiga ledtrådar om deras smärta. 

Beteenden som uttrycker smärta är inte detsamma som smärtkontrollerade beteenden, därför 

är det viktigt att klargöra tillsammans med patienten varför ett specifikt beteende uppvisas. 

Annars finns det risk för misstolkning av beteendet (Hawthorn & Redmond, 1999).  

 

Botti et al. (2004) menar att en icke adekvat behandling av patientens smärta kan förväntas 

vara en konsekvens av otillräcklig smärtbedömning. Sjuksköterskorna har en tendens att 

fortfarande bedöma patientens smärta utefter sina egna uppfattningar om patientens smärta. 

Det finns även bevis på att sjuksköterskor och läkare överskattar patientens risk för beroende 

och biverkningar av läkemedlen, vilket också påverkar deras bedömning.  

 

Moline (2001) menar att patienten måste kunna förstå och veta hur mätinstrument används för 

att kunna göra en bra bedömning av sin smärta. I studien rangordnas också hur smärtan bör 

bedömas, den första indikatorn är patientens egen beskrivning, nästa är patologiska 

indikationer, sedan patientens kroppsspråk, sedan att fråga närmast anhörig hur de tolkar 

patientens smärta, den sista och minst trovärdiga indikatorn är psykologisk mätning. 

Smärtbedömning kräver kunskap, god kommunikation samt att känna patienten, tiden och 

graden av känslighet (Brown, McCormack & McGarvey, 2005). 

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
Omvårdnadsteoretikern Orlando betonar vårdvetenskapens fokus utifrån patientens upplevelse 

av sin situation och nyttan av sjuksköterskans handlingar. Hon anser att meningen med 

omvårdnad är att sjuksköterskan skall erbjuda den hjälp patienten behöver i syfte att möta 

behoven. Detta innebär att utgångspunkten ska vara patientens upplevelse av smärtan och inte 

sjusköterskans antagande av patientens smärta (Orlando, 1990). 
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Orlando (1990) belyser samspelet mellan sjuksköterska och patient på ett sätt som ligger till 

grund för hur sjuksköterskan bedömer patienter med smärta. Sjuksköterskan har en viktig roll 

i mötet med patienten och det centrala ska vara delaktigheten i omvårdnaden för patienten och 

sjuksköterskan. För att kunna utföra den omvårdnad som krävs för att tillgodose patientens 

psykiska och fysiska behov menar Orlando att sjuksköterska ska ha utbildning och träning.  

Målet med omvårdnaden är att tillfredsställa patientens behov genom att avlägsna eller lindra 

patientens besvär. För att kunna göra detta på bästa sätt krävs det att sjuksköterskan har de 

kunskaper som behövs för att identifiera behoven. Orlando menar att patientens 

omvårdnadsbehov uppstår när denna inte kan förstå eller tillfredsställa sina behov eller när 

patienten inte själv förmår att utföra sin egenvård.  

 

Sjuksköterskans roll berör mötet med patienten. Därför bör sjuksköterskan ha strategier som 

kan tillämpas i olika situationer där grunden i omvårdnadsprocessen är att sjuksköterskan ska 

kunna observera patientens beteende som kan vara verbalt eller icke verbalt. Det verbala 

beteendet kan vara uttryck för lidande och smärta och det icke verbala beteendet kan röra 

kroppsliga reaktioner och vitala tecken som t.ex. puls, blodtryck och kroppsspråk (Orlando, 

1990).  

 

Sjuksköterskan bör vara uppmärksam på om dessa olika beteenden stämmer överens med 

varandra. För att kunna uppmärksamma patientens behov så bör sjuksköterskan kunna 

registrera beteenden med hjälp av sina sinnen samt reflektera över beteenden och därefter 

agera utifrån de känslor som väckts efter observation av patienten. För att undvika 

missförstånd vid samtal med patienten så ska det ges utrymme både för sjuksköterska och för 

patient att berätta om sina upplevelser av situationen. Därefter ska sjuksköterskan utföra 

handlingar som baseras på de behov som patienten ger uttryck för (Orlando, 1990).  

 

Orlando menar att det kontinuerligt används reflektioner i omvårdnadsprocessen. Dessa 

reflektioner startar när sjuksköterskan tolkar och försöker att förstå innebörden av 

observationerna för att sedan bedöma vilka åtgärder som ska göras. Dessa 

omvårdnadshandlingar styrs av sjuksköterskans medvetenhet om patientens specifika behov. 

Sjuksköterskan måste uttrycka och dela sina sinnesintryck, tankar och känslor med patienten 

för att kunna agera korrekt. Sjuksköterskan ges möjlighet att försäkra sig om att hon är på rätt 

väg via dialogen. Tillsammans med patienten efter utförd omvårdnadshandling utvärderas 

resultatet. För att kunna bedöma vilka omvårdnadsinsatser som behövs vid varje situation 

menar Orlando att uppmärksamhet och skicklighet krävs vid den verbala kommunikationen 

med patienten (Orlando, 1990). 

 

 

SYFTE 
 

Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskan bedömer patienters postoperativa 

smärta. 

 

 

 

 

METOD 
  

Som metod valdes en litteraturstudie som analyserades utifrån en kvalitativ ansats.  
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Litteratursökning 

Datainsamling 

En litteratursökning gjordes för att inhämta de kunskaper som söktes om ämnet, som var 

sjuksköterskans bedömning av postoperativ smärta. I databaserna Sciencedirect, ELIN, 

CINAHL samt PubMed söktes artiklar. Dessa databaser valdes eftersom de till stor del 

innehåller vårdvetenskapligt material. Många av dem innehåller relevanta artiklar i fulltext. 

Facklitteratur söktes på biblioteket på Blekinge Tekniska högskola samt på Landskrona 

sjukhusbibliotek.  

 

Val av sökord 

De sökord som användes var postoperative pain, nurse, assessment och pain assessment. 

Sökorden togs delvis fram med hjälp av svenska MeSH och har använts enskilt och även i 

kombination med varandra för att förbättra sökresultaten. Vid sökning med dessa sökord 

enskilt blev det väldigt många träffar. Därför kombinerades sökorden för att kunna renodla 

sökresultatet, så att det skulle bli relevant för syftet med studien. När antalet träffar blev 

hanterbara, sorterades relevanta artiklar ut efter titeln. Därefter lästes abstractet i de artiklar 

vars titlar var intressanta. Sedan valdes de artiklar som stämde in med syftet (sökresultat, se 

bilaga 1). För att få ett bra och begränsat sökresultat användes inklusions- och 

exklusionskriterier. 

 

Urvalskriterier 

Inklusionskriterier: 

Artiklarna fick vara max 10 år gamla och vetenskapligt granskade samt inriktade på 

vårdvetenskap. Språket i artiklarna var skulle vara antingen svenska eller engelska. Både titel 

och abstract skulle kunna kopplas till syftet i studien. Studien rör enbart planerade operationer 

av vuxna patienter.   

Exklusionskriterier:   

Material som berörde den medicinska delen exkluderades. Artiklar som berörde barn 

exkluderades. Det innebar således att vår studie rör patienter över 18 år. De artiklar som rörde 

patientens perspektiv exkluderades också eftersom vi inriktade oss på sjuksköterskans 

perspektiv. 

 

Analysmetod 

En kvalitativ analys utfördes efter inspiration av Graneheim och Lundmans (2003) 

analysmetod, där tillvägagångssättet innebar att hela resultatet i artiklarna lästes igenom flera 

gånger för att en helhetskänsla skulle fås. Meningar som innehöll relevant information för 

syftet plockades ut. Dessa meningar kallades meningsbärande enheter. Dessa enheter 

kondenserades i syfte att korta ned texten men utan att innehållet förändrades. Därefter 

kodades och grupperades de kondenserade meningsenheterna i kategorier. Dessa kategorier 

återspeglade det centrala budskapet och utgjorde det uppenbara innehållet. Dessa 

huvudkategorier delades sedan in i subkategorier.  

 

Artiklarna lästes igenom på var sitt håll, den information som var relevant för studiens syfte 

togs ut genom att de markerades med märkpenna. De markerade meningsbärande enheterna 

jämfördes. Oftast var samma innehåll framtaget. Vid oenighet diskuterades en lösning fram.  

De kondenserade meningsbärande enheterna togs fram. Detta skedde genom att de enskilda 

framtagna textstyckena kortades ner utan att förändra kärnan i texten.Ur de kondenserade 

meningsbärande enheterna togs sedan huvud- och subkategorier ut för att därefter bidra till att 

skapa rubriker i resultatet.  
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Tabell 1. 

Innehållsanalys. 

Meningsbärande 

Enheter 

Översättning Kondenserad 

meningsbärande 

enheter 

Huvud 

kategorier 

Sub 

kategorier 

“I relied on mostly 

the patient, 

because it’s the 

patient who is 

going through the 

painful 

experience” 

Jag litar mest på 

patienten eftersom 

det är den som 

genomgår 

smärtupplevelsen 

Lita på patientens 

smärtupplevelse 

Patienttillit 

som grund vid 

smärt-

bedömning 

Bedömning 

genom tillit 

till 

patientens 

smärt-

upplevelse 

“. . .taking a look 

at her facial 

expressions, body 

language because 

that says a lot” 

Se på patientens 

ansiktsuttryck och 

kroppsspråk för det 

avslöjar mycket 

Det är viktigt att 

iaktta patientens 

ansiktsuttryck och 

kroppsspråk 

Observation 

av kropps- 

språk 

Bedömning 

genom 

observation 

av 

kroppsspråk 

och ansikts- 

uttryck 

”Pain assessment 

involved using the 

pain scale” 

Smärtbedömning 

involverar 

användning av 

smärtskala 

Smärtskala 

används vid 

smärtbedömning 

Mät- 

instrument 

Bedömning 

efter mät-

instrument  

“I’m comparing 

her with other 

patients both in 

her age group and 

with other patients 

who have had 

thyroid surgery.” 

Jag jämför henne 

med andra patienter 

både i samma 

åldersgrupp och 

med andra patienter 

som 

sköldkörtelopererats 

Jämförelse med 

liknande 

patientfall 

 

Tidigare 

erfarenheters 

betydelse för 

bedömning av 

postoperativ 

smärta 

 

Bedömning 

genom 

jämförelser 

med 

liknande 

patientfall 

 

 

 

De subkategorier som framtogs var, bedömning genom tillit till patientens smärtupplevelse, 

bedömning genom observation av kroppsspråk och ansiktsuttryck, bedömning efter 

mätinstrument samt bedömning genom jämförelser med liknande patientfall. Dessa grupper 

kommer att utgöra rubriker i resultatet.  

 

 

RESULTAT 
 

Bedömning genom tillit till patienters smärtupplevelse 

 

I Richards och Hubbert (2007) studie ansåg sjuksköterskorna att patientens uttalande och 

gensvar var det mest pålitliga sättet att bedöma deras smärta på samt att de såg hela individen 

som en helhet. Även Kim, Schwarz-Barcott, Tracy, Fortin och Sjöström (2005) och Manias 

(2003) menar att sjuksköterskorna litade på vad patienten sa beträffande deras smärta och om 

de behövde smärtlindring eller inte. De frågade patienten om smärta upplevdes, de förväntade 

sig inte att patienten själv skulle berätta detta. 
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 “Well I relied on mostly the patient, because it’s the patient who is going through the 

painful experience, and you know I can´t say `No, they´re not having pain´” 

(Kim et al., 2005, s 6). 

 

Richards och Hubbert (2007) visade att sjuksköterskorna erkände att det ofta kunde vara svårt 

att sätta sina egna värderingar åt sidan vid smärtbedömningen och endast acceptera vad 

patienten sagt.  

 

”A challenge is keeping my own biases out of pain management. I try not to put my 

own subjective opinions to their pain, and I try not to judge them. Some days I am more 

sympathetic than others, and it has gotten easier the longer I have been a nurse”  

(Richards och Hubbert, 2007, s 22). 

 

Sjuksköterskornas inställning var enligt Kim et al. (2005) att bedöma efter vad patienten 

säger. De menar att det endast är patienten som kan avgöra om hon eller han har ont och att de 

oftast tydligt kan ge uttryck för detta verbalt. Andra sjuksköterskor i samma studie menade att 

de aldrig väntade på att patienten skulle säga något själv. De gick fram till patienterna och 

frågade dem för att sedan lyssna på vad de sa istället för att vänta på att dom ska ringa på 

klockan och själv berätta. Det framgick också att sköterskorna inte tog för vana att bara fråga 

om de hade ont från såret utan även om mer generell smärta och då tog patienten även upp 

andra obehag som tex huvudvärk, vilket kanske inte hade framkommit annars.   

 

Sjöström, Dahlgren och Haljamäe (1999) visade också att kommunikationen låg som grund 

för bedömningen av patientens smärta, då erfarenhet visar att smärta är ett subjektivt 

fenomen. Det beskrivs att bedömningen primärt måste bygga på vad patienten säger och att 

det är patientens åsikt som väger tyngst. Variationen av det som ansågs vara viktigt var att 

fråga, lyssna och tro på patienten, men tvivel kunde uppstå när inte sjuksköterskans 

bedömning stämde med vad patienten uppgav. Studien visar även åsikter som pekar på 

problemet med att hantera en annan persons uttalanden som kritiserar den kunskap som 

sjuksköterskan har som utgår från att ha träffat flera patienter. Här är betoningen på att 

patienten vet om den har ont eller ej. Det verkade som att det fanns en konflikt mellan olika 

individers bedömningar och samma individs bedömningar och lösningen är att utesluta andras 

sätt att bedöma. Andra sjuksköterskor i studien menar dock att den verbala kommunikationen 

antingen ignorerades eller var sekundär för bedömningen av den postoperativa smärtan. Större 

vikt lades här till den kliniska blicken. 

  

 

Bedömning genom observation av kroppsspråk och ansiktsuttryck 

 

Kim et al. (2005) visar att sjusköterskorna hade lärt sig att se till helheten vid bedömning av 

patientens smärta. De tittade på kroppsspråk, kroppshållning, vilken position de låg i, 

ansiktsuttryck, om de grimaserade, sättet patienterna rörde sig på samt vitala värden som 

andning puls och blodtryck Att grimaser var ett tydligt tecken på smärta framkom även i 

Manias, Botti & Bucknall (2002) studie. 

 

”Looking for physical signs of pain or discomfort… the way people react, the way they 

move or don´t move… facial features can tell a lot of time” (Kim et al., 2005, s 7). 
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Kim et al. (2005) berättar att en del sjuksköterskor tittade på ansiktsuttryck samt kroppsspråk 

och de litade mer på kliniska fynd såsom puls, pupillstorlek och hur huden såg ut. Detta var 

för sjuksköterskorna ett tydligare tecken på om patienten var smärtpåverkad eller inte. 

 

”You could tell by the way she was looking at you, the frown on her face, and she was 

kind of like rubbing her stomach and she was really hurting” (Kim et al., 2005, s 5). 

 

Manias et al. (2004) berättar om en sjuksköterska som observerade hur patienten försökte 

förflytta sig från sängen men utan att lyckas. Hans ansiktsuttryck visade att något var fel och 

sjuksköterskan frågade honom vad det var och om han var smärtpåverkad. Han svarade ”ja” 

och önskade smärtlindring. Det fanns tillfällen då sjuksköterskorna i Kim et al. (2005) studie 

gick från att passivt observera patienten till att aktivt provocera, som t ex att klämma och 

känna vid operationssåret för att se hur mycket smärta patienten kände vid denna typ av 

beröring.  

 

Sjöström et al. (1999) visar bla att sjuksköterskorna bedömde smärta efter tecken som var 

tydliga som t.ex. kroppsspråk, grimasering samt tecken som mer specifikt indikerade den 

kliniska statusen som t.ex pupillstorlek och hur huden såg ut. Den verbala kommunikationen 

var antingen ignorerad eller sekundär för bedömningen av den postoperativa smärtan. Den 

kliniska blicken som det ofta refereras till i intervjuerna ansågs ofta vara till större vikt än den 

verbala kommunikationen med patienten. Även i Kim et al. (2005) studie sågs likheter. Här 

beskrivs att den verbala kommunikationen inte var prioriterad utan vikten lades på generella 

tecken som ansiktsuttryck och kroppsrörelse samt speciella kliniska tecken som t ex puls, 

pupiller samt huden där dessa användes för smärtindikation. Om inte tydliga fysiologiska 

tecken fanns tolkade sjuksköterskorna patientens smärta som mild. Eftersom patienten kunde 

röra sig och sova samt inte påkallade att smärta upplevdes ansågs patienten vara smärtfri. 

 

”..she has been up and around the room, she hasn´t called for anything…from what i 

can see, she feels pretty good…” (Kim et al. 2005, s 5). 

 

 

Bedömning efter mätinstrument 

 

Det framkommer i Manias (2003) studie att erfarna sjuksköterskor regelbundet utgår från 

patientens vitala tecken vid bedömningen. Sjöström et al. (2000A) beskrev att en 

sjuksköterska uttryckte att hon lärt sig att bedöma huruvida patienterna har det bra eller inte 

genom att observera puls, blodtryck, andning, patientens färg mm. Även Manias et al. (2002) 

visar att sjuksköterskorna använder puls och blodtrycksmätning vid smärtbedömning. 

 

Manias (2003) visar att användandet av smärtskala var den vanligaste metoden vid 

smärtbedömningen. Mindre erfarna sjuksköterskor hade en tendens att enbart använda 

smärtskalan och litade mest på denna vid sin bedömning medan de mer erfarna kombinerade 

smärtskalan med t.ex. palpation. I Manias, Bucknall och Botti (2004) studie fick 

sjuksköterskorna problem vid bedömningen med skalor när patienten var osäker på vad värsta 

tänkbara smärta innebar.  

 

”The patient is asked to rate his pain and he is just saying, `what do you rate as ten? Is 

that when you hang somebody from their toes?´ And the nurse says, `yes´, and he has 

just rated his pain at 5.” (Manias et al., 2004, s 760).  
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Manias et al. (2004) visade att en komplett smärtbedömning involverar användning av 

smärtskala i kombination med verbal beskrivning av smärtan. Patienterna frågades om deras 

smärta förbättrades eller försämrades och om tidigare medicinering gett biverkningar samt om 

smärtskalan ökade eller minskade för att skapa en beskrivning av smärtan och för att klargöra 

otydligheter. 

 

 

Bedömning genom jämförelser med liknande patientfall 
 

Sjöström et al. (1999) beskriver att erfarenhet influerar och omformulerar 

bedömningsprocessen genom att nya kriterier identifieras och genom att olika kriterier 

kombineras. Experter påvisar betydelsen av erfarenhet för genomförande av bedömningen på 

bästa sätt. Denna studie visar att det uppenbarligen inte går att bara etablera ett betydande 

tecken på smärta. Det bör understrykas att det finns en stor skillnad mellan olika individer. 

Erfarenhet innebär att ha sett andra smärtpåverkade patienter och att komma ihåg hur de såg 

ut. 

 

Sjöström et al. (2000A) visar att tidigare erfarenheter har visat att smärtupplevelse är 

individuell och att det endast är patienten som kan bedöma om smärta upplevs eller inte, detta 

bör ligga till grund vid sjuksköterskans bedömning. 

 

Sjöström et al. (2000A) beskriver att en sovande patient som ligger lugnt och stilla inte verkar 

vara smärtpåverkad. För att förstärka sina observationer så frågar sjuksköterskan patienten om 

smärta upplevs eller inte och får på så sätt en kvittens på om observationen var riktig eller ej. 

Det är antalet tidigare patientbedömningar som har lärt sjuksköterskorna att se om patienten 

har ont eller inte. Ju fler patienter som sjuksköterskorna har sett och bedömt desto mer erfarna 

blir de. Detta gagnar de erfarna sjuksköterskorna då de lättare kan se mönster och på sätt 

identifiera vilka patienter som upplever smärta. 

 

”The fact that I´ve seen certain things before makes my assessment easier, you get more 

confident when you have more experience” (Sjöström, Jakobsson och Haljamäe, 2000B, 

s 276). 

 

Sjöström et al. (2000B) beskriver att det ofta går att se på patienten om den är smärtpåverkad.  

 

”`you look at a person and see what they look like´, `you see it as soon as they arrive´, 

`you recognize certain things´, `you learn to see how the patient is feeling, and relate it 

to them being in pain´, and `you just go on how the patient expresses himself… the 

patient picture´” (Sjöström et al., 2000B, s 275).  

 

Sjöström et al. (1999) visar att erfarenhet innebär att ha sett helheten, förloppet efter en 

specifik operation, anestesiform, grad av smärta som är vanlig samt hur mycket smärtlindring 

som behövs och kan tolereras. Sjuksköterskorna i studien anser att klinisk erfarenhet från 

tidigare patienter spelar stor roll vid bedömning av andra patienter. I Manias (2003) studie 

framkom det också att sjuksköterskorna hade en tendens att koppla ihop en viss typ av 

operation med en viss mängd smärta. 

 

”I know that these patients are in severe pain or this kind of operation causes pain or 

will cause pain” (Sjöström et al. 1999, s 252). 
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Alla sjuksköterskor i Kim et al. (2005) studie hade lärt sig att förvänta smärtupplevelse hos 

patienterna efter operationen, deras erfarenhet var också att den största smärtproblematiken 

var vid den tiden då den smärtlindring som gavs vid operationen hade börjat avta. Personal i 

Sjöström et al. (2000A) studie hävdade att en viss patientgrupp upplevde en viss 

smärtintensitet, de visste detta eftersom det tidigare haft liknande patienter.  

 

“I’m comparing her with other patients both in her age group and with other patients 

who have had thyroid surgery.” (Kim et al., 2005 s 6). 

 

Sjöström et al. (2000A) visade att fokus för bedömningen inte låg på att se till den 

individuella patienten utan gick mer efter vilken typ av diagnos, typ av operation och 

anestesimetod som använts. De visste då vilken smärtintensitet patienten skulle uppleva. 

 

”Well, I have a clear picture of what these patients usually look like. I know that in her 

case, well, she behaves likle they usually do.”  (Sjöström et al. 2000A, s 114). 

 

 

DISKUSSION   
Metoddiskussion 

Eftersom det fanns publicerade vetenskapliga artiklar i ämnet valde vi att göra en kvalitativ 

litteraturstudie.  

 

Litteraturstudien innebar att teoretisk kunskap om ett ämne inhämtades för att utveckla 

forskningsbaserade riktlinjer samt för att förbättra kliniskt arbete. En litteraturstudie gav en 

bakgrund till den nuvarande kunskap som fanns inom ett område och gav även möjlighet att 

ifrågasätta denna kunskap. En litteraturstudie utgjorde en grund för fortsatt forskning (Polit, 

Beck & Hungler, 2001). Kvalitativa studiers yttersta mål var att ge en ökad förståelse. Med en 

kvalitativ studie som utgångspunkt kunde förståelse för patientens lidande etc. öka och 

upplevelser, erfarenheter, förväntningar och behov kunde mötas (Friberg, 2006). I detta fall 

ville vi skapa förståelse från sjuksköterskans synvinkel. Det valda fenomenet relaterades till 

en viss patientgrupp och/eller ett visst vårdsammanhang (Friberg, 2006).  

 

Eftersom tiden var begränsad fanns det inte utrymme för en intervjustudie som annars kunde 

ha givit ny fakta inom området istället för undersökning av redan befintlig information. 

Det fanns mycket artiklar inom området, men tyvärr dominerade de artiklar med medicinsk 

inriktning vilket var ointressant för studien och därför fick sökorden förfinas bl.a. med hjälp 

av en bibliotekarie från Blekinge tekniska högskolas, BTH:s, bibliotek. Databaserna som 

valdes var knutna till BTH:s hemsida vilket ansågs öka trovärdigheten. Eftersom skolan har 

avtal med dessa utökades tillgången till artiklarna när de besöktes via hemsidan. Detta 

underlättade sökandet av artiklar. De artiklar som valdes skulle vara kvalitativa, eftersom vi 

ville skapa förståelse för hur sjuksköterskorna bedömer patienterna med postoperativ smärta. 

Många sökord behövde kombineras för att kunna få en hanterbar mängd träffar vid 

sökningarna. Artiklarna fick inte vara äldre än 10 år eftersom det ansågs vara för gamla. 

Språket i artiklar har varit på engelska, vilket kan ha påverkat resultatet eftersom de har 

översatts till svenska och kan därför ge feltolkningar. För att försöka minimera detta har de 

båda författarna läst igenom artiklarna var för sig och sedan även gemensamt.  

 

Det förekom en variation bland antal intervjuade sjuksköterskor i artiklarna, det fanns två 

artiklar med endast tre respektive sex sjuksköterskor vilket ger en minskad variation och 

spridning i svarsfrekvens. I den artikeln som endast tre sjuksköterskor deltog uppgick den 
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sammanlagda erfarenheten av att bedöma postoperativa patienter till 54 år och ansågs därför 

vara av stort värde för vår studie. De flesta artiklar som hittades var väldigt bra och svarade på 

syftet i studien. Det hittades dock även någon artikel som inte var riktigt lika bra men där 

större delen ändå var av stort värde för det framkomna resultatet. 

 

Efter analysen fanns en subkategori om mätinstrument med lite innehåll så för att utöka det 

redan funna materialet gjordes en ny sökning efter mätinstrument. Dessa sökningar gav inget 

resultat, alla artiklar som hittades var av kvantitativ ansats och därför inte intressanta för 

denna studie. Mycket tid gick därför åt att söka efter relevanta, kvalitativa artiklar om 

mätinstrument. 

 

Efter noggrann och kritisk granskning valdes slutligen åtta artiklar ut, dessa svarade alla på 

syftet och var kvalitativa och vetenskapligt granskade. 

 

Graneheim och Lundman (2003) analysmetod har varit inspirationskälla. Denna valdes 

eftersom den verkade innehålla relativt lättförståeliga steg för analysen. Vi tyckte dock inte att 

dessa steg var så lättförståeliga som vi först trodde, det låg mer arbete bakom än väntat. Det 

var framför allt svårt att kondensera de meningsbärande enheterna samt att formulera bra 

huvud- och subkategorier. Mycket tid och energi gick åt att tolka och förstå 

tillvägagångssättet i praktiken.  

 

Resultatdiskussion 

Vi fick svar på vårt syfte med studien, vilket var att beskriva hur sjuksköterskan bedömer 

patienter med postoperativ smärta. I resultatet framgår det att det gick att bedöma smärta på 

många olika sätt. Olika författare anser att olika sätt är bäst för att bedöma smärtan. Med 

tanke på alla dessa sätt att bedöma skulle det kanske finnas eller tas fram en mall för att få en 

enhetlig bedömning av smärtan eller att det är upp till varje sjuksköterska att själv bedöma 

efter vad denne tror på. 

 

I resultatet framgår det att det var patientens uttalande och gensvar som var det vanligaste 

sättet att bedöma deras smärta på och sjuksköterskorna i Richards och Hubbert (2007) studie 

anser att det är det mest pålitliga. Detta styrks av Hawthorn och Redmond (1999) som 

beskriver att ”det gyllene måttet” vid bedömningen länge har ansets varit patientens egen 

bedömning av smärtan. Detta styrks även av Orlandos (1990) interaktionsprocess, där 

samspelet mellan sjuksköterska och patient belyses. I denna process påverkas patienten av 

sjuksköterskans ord och handlingar liksom att patientens ord och handlingar påverkar 

sjuksköterskan. Detta resulterar i att patienten blir mer benägen att uttrycka sina problem och 

denna process är unik i varje enskild situation. Men det framkommer också att patientens egen 

bedömning av sin smärta kan ge upphov till felbedömning (Hawthorn & Redmond, 1999). Vi 

tror att sociala och kulturella skillnader kan vara av betydelse vid bedömningen av patienters 

smärtupplevelse. I en del kulturer biter patienterna ihop och visar inte hur ont de har medan en 

del kan skrika ut sin smärta oavsett hur ont det gör (Hawthorn & Redmond, 1999). Detta tror 

vi kan vara viktigt för sjuksköterskor att ha i åtanke vid sin bedömning, då det kan försvåra 

bedömningen av deras smärtintensitet. 

 

Resultatet visar också att sjuksköterskorna tog initiativet och frågade om patientens smärta 

istället för att vänta på att patienten skulle ta kontakt. Hawthorn och Redmond (1999) menar 

att patienter inte alltid frågar efter smärtlindring. Wolf, Schug, Allvin och Kehlet (1998) 

menar att många sjuksköterskor fortfarande tror att patienten som inte ger uttryck för någon 

smärta inte har någon smärta. Vi anser att det är felaktigt att tro att ingen smärta upplevs bara 
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för att den inte tydligt uttrycks av patienten. Anledningar kan vara att patienten inte vill vara 

till belastning eller visa sig svag. Det kan finnas sociala skillnader, där familjen har påverkat 

vårt sätt att hantera smärtan. Det kan vara så att några har fått en värktablett för minsta lilla 

medan andra har fått lära sig att stå ut med lite smärta och ge den en chans att försvinna av sig 

själv. Klopper, Andersson, Minkkinen, Ohlsson och Sjöström (2005) berättar t.ex. om en 

patient som vill visa att hon är stark och därför försöker stå ut med smärtan istället för att be 

om smärtlindring. Vi anser också att sjuksköterskan måste vara uppmärksam på denna typ av 

inställning. 

 

Andra sjuksköterskor som i Kim et al. (2005) studie menar däremot att den verbala 

kommunikationen med patienten inte var lika viktig som iakttagandet av patienten. De tittade 

istället på ansiktsuttryck samt kroppsspråk och de litade mer på kliniska fynd. såsom puls, 

pupillstorlek och hur huden såg ut. Detta var för sjuksköterskorna ett tydligare tecken på om 

patienten var smärtpåverkad eller inte. Vi tror att bedömning genom att iaktta ansiktsuttryck 

kan innebära en svårighet t.ex. vid Parkinson-patienter med stel mimik där ansiktsuttrycken är 

svårtolkade. Manias (2003) visar att erfarna sjuksköterskor utgår från patientens vitala tecken 

vid bedömningen. Detta tror vi kan vara ett bra alternativ att använda vid bedömningen av 

dessa patienter. 

 

Smärtskalor är ett hjälpmedel som också ingår vid bedömning av patienters smärta, vilket 

framgår i Botti, Bucknall och Manias (2004) studie. Det visas i resultatet att de flesta använde 

smärtskalan i kombination med andra bedömningsmetoder. Sjuksköterskorna i Dihle, Bjölseth 

och Helseth (2006) studie kände till smärtskalorna som mätinstrument för att bedöma 

smärtintensiteten men använde sällan dem. Vi anser att VAS inte är ett helt tillförlitligt mått 

på smärta eftersom det inte enbart tar hänsyn till smärtan utan att även faktorer som ångest 

och oro kan påverka patientens bedömning. Det bör därför användas i kombination med andra 

bedömningssätt.  

 

I resultatet framkom det att vissa sjuksköterskor inte såg till den individuella patienten utan 

antog hur mycket smärta patienten upplevde efter diagnos, typ av operation och anestesimetod 

som användes, detta stärks av Hawthorn och Redmond (1999) som menar att sjuksköterskorna 

går efter sina egna värderingar efter hur mycket smärta patienten förväntas uppleva. Vi tror att 

det kan finnas sociala skillnader i hur väl individer kan uttrycka känslor och deras förmåga att 

formulera sig. Yngre är kanske inte vana att ha någon smärta medan äldre är mer ödmjuka och 

accepterar lidandet. Vi tror även att vårdpersonalen påverkas av sitt eget sätt att uttrycka 

smärta vid bedömning av andra och detta kan leda till att patientens smärta underskattas eller 

överskattas. Vi anser att det är viktigt att ha empati och förståelse för olika slags uttryck för 

smärta eller bristen på dessa.  

 

Moline (2001) menar att patientens postoperativa smärta inte på förhand kan bedömas efter 

operationstyp utan den främsta indikatorn på patientens smärta ska därför vara patientens eget 

uttryck, ty denna är mest korrekt. Sjöström et al. (1999) menar att smärta är ett subjektivt 

fenomen och att det är patientens åsikt som väger tyngst. Vi anser dock att det kan vara till 

hjälp att veta omfattningen av operationsingreppet och på så sätt kunna bli mer förberedd på 

vad som komma skall. Det bör inte väga tyngst vid bedömningen utan den bör vägas samman 

med andra bedömningssätt. Det är först efter mötet med patienten som den egentliga 

bedömningen kan ske. Orlando (1990) menar att för att undvika missförstånd och felaktig 

bedömning ska sjuksköterskan utföra handlingar som baseras på de behov som patienten ger 

uttryck för. Att göra en bedömning innan mötet med patienten talar emot allt som Orlando 

menar i sin omvårdnadsprocess för hur en professionell sjuksköterska ska agera i mötet med 



   15 

   

 

patienten. Orlandos teori förstärks av Noble (2006) och Rawal (1999) som beskriver att 

smärtan är en subjektiv och individuell upplevelse. Och därför är det svårt att avgöra hur ont 

en annan individ har.  

 

Vi tror att en kombination av olika bedömningssätt borde öka trovärdheten och ge ett bättre 

underlag för behandlingsstrategin. Resultatet i Manias et al. (2004) studie visar att 

sjuksköterskor bedömer efter helheten, de tittar på kroppsspråk, kroppshållning mm. Detta 

styrks av Orlando (1990) som menar att icke verbala tecken som kroppsliga reaktioner och 

vitala tecken som t ex puls, blodtryck ingår i smärtbedömningen.  

 

Hawthorn och Redmond (1999) menar att det är sjuksköterskans uppgift att identifiera de 

faktorer som inverkar på patientens smärtupplevelse och intryck och beror i hög grad på 

vilken observationsförmåga och lyhördhet som sjuksköterskan har.  

Vi anser att erfarenhet är av betydelse för genomförande av bedömningen på bästa sätt. 

 

Det framgår i resultatet att de mest använda metoderna för bedömningen är att lyssna och tro 

på patienten, titta på kroppsspråk och vitala värden, använda mätinstrument samt jämförelser 

med tidigare erfarenheter. Vi tror att en kombination av dessa metoder bör ge ett bättre 

underlag vid bedömning. Detta gäller även då sjuksköterskan vårdar patienter som t.ex. 

drabbats av stroke, är dementa eller är av utländsk härkomst där språksvårigheter finns, då 

hon tvingas att göra en icke verbal bedömning. Vi anser därför att det inte finns något 

bedömningssätt som är det mest korrekta utan bedömningen bör utgå från sjuksköterskans 

erfarenhet och kapacitet samt patientens förutsättningar. Bedömningen bör alltså vara 

individanpassad. 

 

Slutsats 
Resultatet visar att smärta kan bedömas på många olika sätt. De vanligaste är att bedömningen 

sker genom samtal och att lyssna på patienten och därmed också tro på vad patienten säger, att 

titta på kroppsspråk och ansiktsuttryck, att använda mätinstrument samt utefter sin erfarenhet 

jämföra med liknande patientfall. Det framgår också att sjuksköterskor kombinerar olika sätt 

att bedöma och att detta oftast gäller mer erfarna sköterskor medan deras yngre kollegor mest 

utgår från mätinstrument  
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Bilaga 1 

Sökresultat i databas Sciencedirect 

 

Sökord Antal träffar Utvalda artiklar 

Postoperative Pain 5331 0 

Nurse 17 196 0 

Postoperative Pain AND 

Nurse 

186 1 

 

Sökord Antal träffar Utvalda artiklar 

Nurse 17 192 0 

Postoperative Pain 

Assessment 

524 0 

Nurse AND Postoperative 

Pain Assessment 

57 2 

 

Sökord Antal träffar Utvalda artiklar 

Nurse 17 192 0 

Pain Assessment 4739 0 

Pain Assessment AND Nurse 284 0 

Pain Assessment And Nurse 

AND Postoperative pain 

142 1 

 

 

 

 

Sökresultat i databas ELIN 

 

Sökord Antal träffar Utvalda artiklar 

Assessment 26 920 0 

Postoperative Pain 488 0 

Assessment AND 

Postoperative Pain 

22 1 

 

 

Sökresultat i databas CINAHL 

 

Sökord Antal träffar Utvalda artiklar 

Nurse 28 479 0 

Assessment 61 811 0 

Postoperative Pain 1936 0 

Postoperative Pain AND 

Assessment 

262 0 

Postoperative Pain AND 

Assessment AND Nurse 

19 2 
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Sökresultat i databas PubMed 

 

Sökord Antal träffar Utvalda artiklar 

Assessment  464 995 0 

Nurse 116 638 0 

Posoperative Pain 19 919 0 

Assessment AND Nurse AND 

Postoperative Pain 

142 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   20 

   

 

 

 

 

Bilaga 2 

Artikelöversikt 

 

Författare 

 
Titel/Tidskrift Syfte Metod Resultat 

Kim, H, S., 

Schwarz-Barcott, 

D., Tracy, S, M., 

Fortin, J, D. & 

Sjöström, B. 

(2005). 

Strategies of Pain 

Assessment Used 

by Nurses on 

Surgical Units 

 

Pain Management 

Nursing 

Att identifiera 

kriterierna som 

sjuksköterskorna 

faktiskt använde sig av 

för att bedöma 

postoperativ smärta 

och den typ av lärdom 

de tog av tidigare 

erfarenhet. 

10 sjuksköterskor 

intervjuades 

 

Kvalitativ studie. 

Sjuksköterskorna använde 

tre kriterings-kategorier 

(hur patienten såg ut, vad 

patienten sa och erfarenhet 

från liknande förhållande) 

och nytta drogs av deras 

tidigare erfarenheter på 

fyra sätt (normalfall, 

lyssna på patienten, vad 

som skall tittas efter och 

vad som kan göras för 

patienten) vid postoperativ 

smärt-bedömning. 

Richards, J. & 

Hubbert, A, O. 

(2007). 

Experiences of 

Expert Nurses in 

Caring for Patients 

with Postoperative 

Pain 

 

Pain Management 

Nursing 

Att få lärdom om hur 

expert- 

sjuksköterskor 

bedömer, behandlar 

och tar hand om 

patienter med 

postoperativ smärta.  

3 expert-

sjuksköterskor 

intervjuades 

 

Kvalitativ studie 

Tre teman identifierades, 

dessa var (1) med hänsyn 

till hela personen, (2) den 

särskilda konsten av 

sjukvård, (3) acceptera vad 

patienten säger och (4) 

engagemang i operations-

sjukvård. 

Sjöström, B., 

Dahlgren, L, O. & 

Haljamäe, H. 

(1999). 

Strategies in 

postoperative pain 

assessment: 

validation study 

 

Intensive and 

Critical Care 

Nursing 

Att bekräfta olika 

kategorier som 

användes i 

smärtbedömning och 

deras noggrannhet i ett 

nytt kliniskt prov samt 

att undersöka 

ytterligare olika 

aspekter av hur 

personal upplever 

smärtbedömning. 

10 sjuksköterskor 

från 

postoperativa 

avdelningen 

intervjuades 

 

Kvalitativ studie 

Resultatet visade att 

sjuksköterskorna använde 

sammas sätt att bedöma 

patienternas smärta som 

tidigare men resultatet av 

bedömningen har avsevärt 

förbättrats sedan 

författarnas tidigare 

undersökning. 

Sjöström, B., 

Jakobsson, E., 

Haljamäe, H. 

(2000). 

Clinical 

competence in pain 

assessment 

 

Intensive and 

Critical Care 

Nursing  

Att analysera och 

beskriva variationen 

mellan sjuksköterskors 

uppfattningar om 

effekten av klinisk 

erfarenhet inom 

postoperativ 

smärtbedömning. 

30 sjuksköterskor 

intervjuades 

 

Kvalitativ studie 

Klinisk erfarenhet inom 

smärtbedömning beskrevs 

i tre kategorier a) att kunna 

se, b) att kunna behandla 

olika, c) att kunna ge 

smärtbehandling 
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Sjöström, B., 

Dahlgren, L, O., 

Haljamäe, H. 

(2000). 

Strategies used in 

post-operative pain 

assessment and 

their clinical 

accuracy 

 

Journal of Clinical 

Nursing 

Att beskriva 

variationer ur 

innehållet i strategier 

använda av 

sjuksköterskor och 

läkare i praktisk 

klinisk 

smärtbedömning och 

att utvärdera den 

kliniska 

noggrannheten av de 

använda strategierna.  

 

 

30 

sjuksköterskors 

och 30 läkare 

intervjuades. 

 

Kvalitativ studie 

 

 

 

 

 

  

Majoriteten av 

sjuksköterskorna bedömde 

efter hur patienten såg ut, 

sedan efter vad patienten 

sa, därefter bedömdes 

utefter tidigare 

erfarenheter och sist efter 

sättet patienten talade på. 

Manias, E., Botti, 

M: & Bucknall, T. 

(2002). 

Observation of 

pain assessment 

and management – 

the complexities of 

clinical practice 

 

Journl of Clinical 

Nursing 

Att undersöka hur  

interaktionen mellan 

sjusköterska och 

patient kopplades 

samman med 

smärtbedömning och 

behandling av 

inneliggande 

postoperativa patienter  

Vid sex olika 

tillfällen, i två- 

timmars-

perioder, 

observerades 30 

sjuksköterskor på 

en postoperativ 

avdelning 

 

Kvalitativ studie 

Fyra teman för bedömning 

kunde identifieras, 1) 

sjuksköterskornas reaktion 

vid avbrytning under 

smärtbedömningen, 2) 

Sjuksköterskornas 

uppmärksamhet på 

patienters antydan till 

smärta, 3) 

Sjuksköterskornas olika 

tolkning av patienters 

smärta, 4) 

Sjuksköterskornas försök 

till att tillfredsställa 

sjuksköterskors, doktorers 

och patienters olika krav.  

Manias, E., 

Bucknall, T. & 

Botti, M. (2004). 

Assessment of 

Patient Pain in the 

Postoperative 

Context 

 

Western Journal of 

Nursing Research 

Att fastslå hur 

sjuksköterskor fattar 

beslut i sina 

bedömningar av 

patienters smärta i den 

postoperativa 

avdelningen 

52 sjuksköterskor 

intervjuades 

 

 

Kvalitativ studie 

De flesta sjuksköterskorna 

i studien bedömde smärta 

genom att ställa frågor till 

patienten medan ett mindre 

antal valde att använda 

mätinstrument. 

Manias, E. 

(2003). 

Pain and anxiety 

management in the 

postoperative 

gastro-surgical 

setting. 

 
Journal of 

Advanced Nursing 

Att utforska hur 

sjuksköterskor 

hanterade patienters 

smärta och ångest i en 

gastro-kirurgisk miljö 

Sex 

sjuksköterskor 

från en gastro-

kirurgisk 

avdelning valdes 

slumpvist ut och 

observerades.  

 

Kvalitativ studie 

Bedömningen av patienten 

påverkades av vilket 

bedömningssätt som 

användes, patientens 

medicinska status och 

operationstyp och 

patienternas självrapport 

av smärta eller oro.  

 

 




