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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund. Många patienter oroar sig inför kirurgiska ingrepp. Ett av orosmomenten är 

smärtan efter operationen. Smärtpåverkade patienter utsätts för ett lidande. Detta lidande 

bryter patientens naturliga förhållningssätt till den levda världen. Många faktorer påverkar 

individens upplevelser av smärta. 

Syftet var att belysa patienters postoperativa smärta.  

Metoden var en litteraturstudie grundad på vetenskapliga artiklar. Analysmetoden är 

inspirerad av Malteruds metodbeskrivning. 

Resultatet är uppbyggt utifrån tre teman; Sjuksköterskans inverkan på patientens 

smärtupplevelser, varierande grad av postoperativ smärtintensitet, varierande grad av 

postoperativ smärta efter given smärtbehandling. Resultatet visar att sjuksköterskan 

förhållningssätt påverkar patientens smärtupplevelser samt att patienter till stor del är 

tillfredsställda med smärtbehandlingen av deras postoperativa smärta. 

Slutsatser Postoperativa smärtupplevelser är individuella. Smärtlindring av postoperativ 

smärta måste vara individanpassad. Sjuksköterskans förhållningssätt, patientens tidigare 

erfarenheter, ålder samt emotionella status påverkar patientens smärtupplevelse. 

 

 

Nyckelord Postoperative pain, patient experience, patient perspective, patient expectations, 

patient satisfaction och pain management 
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INLEDNING 
Efter en operation upplever patienter vanligtvis smärta. Denna smärta kan variera betydligt 

från individ till individ. Patientens smärta är en upplevelse som finns i patientens sinne. Enligt 

Watt – Watson, Stevens, Garfinkel, Streiner och Gallop (2001) uppger patienter med 

postoperativ smärta att deras symtom inte behandlas tillräckligt, detta trots framsteg inom 

smärtforskning, utbildning samt behandlingsmetoder. Inom dagens västerländska samhälle 

accepteras inte smärta, den ses istället som något onormalt som måste kontrolleras. Många 

faktorer påverkar patienters upplevelser av postoperativ smärta, till exempel tidigare 

erfarenheter och emotionella faktorer såsom oro och ångest. Det är viktigt att komma ihåg att 

smärtupplevelsen är personlig och det finns ingen annan än den som upplever smärtan som 

vet hur den känns. Sjuksköterskan möter ofta patienter med postoperativ smärta. För 

sjuksköterskor är det viktigt att kunna tolka och lindra patienters upplevelser av postoperativ 

smärta samt att få patienten att känna sig trygg (Strang & Werner, 2003). 

 

Nationalencyklopedin [NE] (2007) definierar begreppet patient som en person som på grund 

av sjukdom eller liknande tillstånd har kontakt med hälso- och sjukvård i avsikt att få råd, 

behandling eller omvårdnad.  

Enligt Strang och Werner (2003) räknas patienten som postoperativ i 3-5 dygn. 

Patienten kommer i arbetet att benämnas i femininum (hon eller henne) 

I begreppet sjukvårdspersonal inkluderas i denna studie läkare, sjuksköterskor och 

undersköterskor.  

 

 

BAKGRUND 

Smärta 

Enligt Brattberg (1995) definierar IASP (International Association for the Study of Pain) 

smärta på följande sätt: ”Smärta är en obehaglig sensorisk eller emotionell upplevelse till 

följd av verklig eller möjlig vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada. Smärta är 

alltid subjektiv och kan uppträda i frånvaro av vävnadsskada” (Brattberg, 1995, s.18). 

Ottoson (1983) menar att i äldre tider ansågs det att vi människor har fem sinnen, nämligen 

syn, hörsel, lukt, smak och känsel. Denna klassificering av våra sinnen anser Ottoson (1983) 

vara ofullständig och menar istället att vi har fler än fem sinnen. Då syftar författaren på att 

temperatursinne, smärtsinne och balanssinne inte nämns bland dessa fem. Fram till 1900-talet 

gick utvecklingen inom smärtforskningen långsamt framåt. Forskare fann då att kroppen själv 

i viss mån kan kontrollera smärta med hjälp av egna mekanismer. De mekanismer som 

kontrollerar smärtan finns i ett centrum i hjärnstammen (Ottoson, 1983). Vid vävnadsskada 

uppstår fysisk smärta, skadan kan ha orsakats av yttre eller inre faktorer t.ex. vid klämskada, 

brännskada eller efter en operation (Killander, Modig & Nilsson, 1999). Det finns olika typer 

av smärta.  

 

Smärta är enligt Hawthorn och Redmond (1999) en grundläggande och oundviklig form av 

mänskligt lidande. Personers upplevelse och tolerans för smärta antas bland annat bero på 

vilket känslomässigt tillstånd personen befinner sig i. Meningen med smärtan, kulturellt 

ursprung, personlighet, attityd, samt grad av kontroll i situationen påverkar hur smärta 

uttrycks. Oavsett vilken typ av smärta det innefattar så existerar smärtan inte inkapslad i ett 

tomrum, utan smärtan finns i det inre av hela individen och har en mångfald av olika facetter. 

Smärtan har olika innebörd från person till person. Smärtan har en nyttig funktion när den ger 

signal om sjukdom eller att en skada har inträffat. Flertalet orsaker till smärta är av tillfällig 
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art och påverkar inte personen i så stor omfattning eftersom personen är medveten om orsaken 

till smärtan, och att den är av övergående art. Vid långvarig smärta är omständigheterna mera 

komplicerade. Smärtan har slutat tjäna sitt syfte och det är inte möjligt att säga hur länge den 

kommer att kvarstå – hos många varar den livet ut. Smärtupplevelser är personliga och 

därmed unika för individen (Hawthorn & Redmond, 1999). Enligt Strang och Werner (2003) 

kan smärtans natur, intensitet och betydelse inte ifrågasättas. Sjukvårdspersonal som 

behandlar smärta hos en patient med vävnadsskada förväntar sig att smärtan borde avklinga. 

Patientens upplevelser av effekten av smärtbehandlingen överensstämmer inte alltid med 

sjukvårdspersonalens uppfattning, då patienten ofta tycker smärtan kvarstår trots 

smärtbehandlingen (Strang & Werner, 2003). Detta leder ofta till att patienten känner sig 

ledsen och förvirrad (Berg, 2002). Forskning visar dock att patienter i hög utsträckning är 

tillfredsställda med den smärtbehandling de erhåller (Apfelbaum, Chen, Mehta & Gan, 2003). 

 

Oro och ångest har enligt Hawthorn och Redmond (1999) en betydande inverkan på 

postoperativ smärta. Orsakerna till att patienterna känner oro eller ångest kan vara själva 

inläggningen på sjukhuset. Oron kan förstärkas av ängslan för de eventuella konsekvenserna 

av ingreppet, speciellt den postoperativa smärtan. Detta visar vikten av att lindra patienters 

rädsla genom att informera dem och på så vis förebygga eventuella missuppfattningar. Det 

finns tillräckligt med belägg för påståendet att patienter med ökat känslomässigt lidande, 

oavsett orsakerna, upplever mer smärta. I klinisk omvårdnad är det bra att identifiera vilken 

negativ känsla det är som medverkar till patientens känslomässiga lidande och därefter inrikta 

sig på att vidta åtgärder som riktar sig mot att ta bort eller mildra orsakerna till patientens 

lidande (Hawthorn & Redmond, 1999). 

 

Ett av patienters stora orosmoment inför kirurgi är oro inför smärtan efter operationen (Rawal, 

1999). Den postoperativa smärtan är som mest uttalad i samband till det operativa ingreppet 

för att sedan successivt klinga av. Smärtupplevelsen påverkas även av vilken typ av operation 

som har genomförts, valet av anestesimetod, postoperativa komplikationer samt den 

postoperativa omvårdnaden (Hawthorn & Redmond, 1999).  Det finns ett samband mellan oro 

och postoperativ smärta. Andra faktorer som kan ha betydelse för smärtan kan t.ex. utgöras av 

känslan av att inte ha kontroll eller negativa erfarenheter av smärta (Rawal, 1999).  

 

Postoperativ smärta som inte behandlas kan leda till ogynnsamma effekter på ett flertal organ 

(Halldin & Lindahl, 2005). Postoperativ smärta efter till exempel buk- eller thoraxkirurgi 

påverkar patientens förmåga att ventilera lungorna på ett tillfredsställande sätt. Otillräcklig 

ventilation av lungorna kan leda till att patienten utvecklar pneumoni, hypoxi samt atelektaser 

(Halldin & Lindahl, 2005). Svår smärta leder till ökad hjärtfrekvens, förhöjt blodtryck samt 

ökad syrekonsumtion i hjärtat. Detta medför att riskerna för postoperativ hjärtinfarkt och 

hjärtsvikt ökar. Bristfällig effekt av postoperativ smärtbehandling kan bero på att patienterna 

har fått för låga doser av analgetika. Detta i sin tur kan bero på rädsla hos sjuksköterskor och 

läkare för eventuella biverkningar till exempel att patienten ska sluta andas. Postoperativ 

smärta kan fördröja patientens mobilisering och tillfrisknande samt orsaka onödigt lidande. 

Genom att kombinera skonsamma operationsmetoder, fullgod smärtlindring samt omvårdnad 

bidrar det till kortare vårdtider samt färre komplikationer (Strang & Werner, 2003). 
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Hawthorn och Redmond (1999) menar att när det handlar om smärta kan ordet ”tröskel” 

definieras som den lägsta nivå som fordras för att stimuli ska uppfångas, eller den högsta nivå 

av stimuli som kan uthärdas. Genom att tillföra en elektrisk stöt eller värme och registrera när 

personen börjar känna retningen går det att mäta den lägsta eller högsta nivån för tröskeln. 

Smärttoleransen är nära förknippad med smärttröskeln. Smärttoleransen skiljer sig dock från 

smärttröskeln genom att personen är medveten om smärtan men är beredd att tolerera den 

utan att klaga eller be om smärtlindring (Hawthorn & Redmond, 1999). Melzack och Wall 

(1982) anger fyra olika typer av smärttrösklar: 

”Sensorisk tröskel – den lägsta nivå på vilken en sinnesförnimmelse uppfattas, 

Smärttröskel – den lägsta nivå på vilken en sinnesförnimmelse upplevs som smärtsam, 

Smärttolerans – den övre gräns där personen ber att stimuleringen ska upphöra, 

Understödd smärttoleranströskel – den nivå av stimulering som personen kan uppmuntras till 

att uthärda” (Melzack, & Wall, 1982. s.22). 

 

Smärta är en subjektiv upplevelse. Det är svårt för patienten att vidareförmedla informationen 

till andra. Det finns olika hjälpmedel för bedömning av smärta och effekt av given behandling 

av smärtan. För vuxna patienter används visuell analog skala (VAS), numerisk skala samt 

verbal beskrivande skala. Det är otillräckligt för sjuksköterskan att smärtbedöma en patient 

enbart på patientens beteende och värdering av vitala funktioner såsom andning, puls och 

blodtryck, det sker endast när patienten saknar förmåga att kommunicera (Hawthorn & 

Redmond, 1999). Visuell analog skala är ett mätinstrument för smärtskattning. VAS gör det 

möjligt för patienten att förmedla sin smärtupplevelse i siffror. VAS-skalan består av en 10 

cm lång linjal med ena änden märkt ”ingen smärta” och andra änden märkt ”värsta tänkbara 

smärta”. Patienten flyttar en markör på linjalens framsida till den punkt som bäst 

överensstämmer med den upplevda smärtan. VAS-värdet kan sedan läsas av på linjalens 

baksida (Hawthorn & Redmond, 1999). 

 

 

 

REFERENSRAM 
Patienten skall ses som den person som har de bästa kunskaperna om sig själv, sitt lidande, sin 

hälsa och livssituation och det är patienten som måste få bestämma graden av närhet till 

vårdgivaren (Dahlberg, Fagerberg, Nyström, Segesten, & Suserud, 2003). Sjukvårdspersonal 

kan i sitt utövande av den givna vården väcka negativa känslor hos patienten. Dessa känslor 

får inte förnekas på något sätt av sjukvårdspersonalen. Sjukvårdspersonalen kan genom 

information och handledning till patienten stödja henne och ge henne ett gott vårdande (a.a.). 

 

Livsvärld 

Livsvärlden är den värld som patienten upplever som sin sanning. Enligt Dahlberg et al. 

(2003) fokuserar livsvärlden på relationen mellan individen och den levda världen. För att 

förstå en patients livsvärld måste sjukvårdspersonalen försöka förstå hur hon upplever sin 

dagliga tillvaro. Livsvärldsperspektivet innebär att ha förmågan att se, beskriva och förstå 

tillvaron som patienten upplever den. Att sätta en patients upplevda livsvärld i centrum 

innefattar även att bejaka hennes levda värld. Genom att vara öppen för patientens livsvärld 

kan patienten lära vårdaren vad som är lidande för just henne. En öppenhet medför också att 

sjukvårdspersonalen kan prata med patienten på ett sätt som patienten kan förstå. 

Sjukvårdspersonalen ska även titta på patientens kroppsspråk för att få en helhetsbild av 

patienten (a.a.). 
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Lidande/Välbefinnande 

En av sjukvårdspersonalens målsättningar är enligt Dahlberg et al. (2003) att lindra 

patienternas lidande och genom olika åtgärder istället få patienten att känna ett ökat 

välbefinnande. Det finns ingen absolut gräns mellan lidande och välbefinnande. En patient 

kan lida samtidigt som hon känner välbefinnande. Det finns flera orsaker till lidande. Att inte 

uppleva sig själv och sin kropp som hel orsakar lidande. Inom vården talas det om 

sjukdomslidande, upphovet kan t.ex. vara att patienten känner smärta, yrsel, illamående eller 

har en svårare sjukdom. En patient som inte får vara delaktig i den vården som utförs utsätts 

för ett vårdlidande. Sjukvårdspersonal som arbetar helt efter behandlingsriktlinjer eller rutiner 

istället för att se till patientens individuella behov utsätter patienten för ett vårdlidande. 

Patienten kan känna sig både kränkt och förolämpad när hon varken blir sedd, hörd eller 

betrodd och det resulterar i att patienten kommer känna vanmakt och förtvivlan. En patient 

kan känna välbehag även om hon har en svår sjukdom. Sjuksköterskan kan inte fullt ut ha 

kunskap i vad som orsakar lidande eller välbefinnande hos den enskilda patienten. Genom att 

fråga patienten kan sjuksköterskan få information om på vilket sätt hon kan lindra lidandet 

och/eller öka patientens välbefinnande (a.a.).  

 

Såväl lidande som smärta har en biologisk, en psykologisk och en existentiell aspekt 

(Wiklund, 2003). Smärtor väcker frågor om lidandets mening och får människan att börja 

fundera över sin tillvaro. Felaktig eller utebliven vård kan leda till att symtom och problem 

som sjukdomen medför förvärras. Det kan röra sig om utebliven behandling vid värk eller att 

personalen inte lyssnar på patientens beskrivning av sina smärtor och symtom. Detta kan av 

patienten upplevas som att denne fråntas sitt värde. Inom det medicinska området är 

biverkningar och sidoeffekter exempel på lidande. Patientens värdighet lätt kränks av 

sjukvårdspersonalen i situationer då patienten känner att de inte blir trodda eller tagna på 

allvar. Det kan t.ex. vara en situation där patienten ber om en spruta för sina smärtor, men 

uppvisar inga synliga tecken på smärta. Vårdaren drar då i värsta fall slutsatsen att patienten 

säkert inte har så ont och ger därför inte patienten någon hjälp med dennes smärtproblematik 

(a.a.). 

 

Subjektiv kropp 

Enligt Dahlberg et al. (2003) existerar människan genom sin levda kropp. Människans kropp 

kan inte betraktas som ett objekt. Genom kroppen har vi människor tillgång till vår 

omgivning. Förändringar i kroppen medför förändringar för hur människan upplever sin levda 

kropp. Sjukdomar eller skador av olika slag medför förändringar på vilket sätt människan 

upplever sin tillgång till världen och hur dessa faktorer påverkar människors lidande eller 

välbefinnande. En smärtpåverkad patient utsätts för ett lidande vilket bryter patientens 

naturliga förhållningssätt till den levda världen. Smärta är en del av den subjektiva kroppen 

som har blivit utsatt för en skada (a.a.). 

 

 

SYFTE 
Syftet var att belysa patienters postoperativa smärta. 
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METOD 
Metoden som använts är en litteraturstudie med kvalitativ ansats. En litteraturstudie innebär 

att tidigare framkomna forskningsresultat i form av vetenskapliga artiklar och övrig litteratur 

samt teorier/modeller studeras för att inhämta kunskap inom valt problemområde (Davidsson 

& Patel, 2003). Då studien belyst smärta, som är en upplevelse, var valet av kvalitativ ansats 

att föredra. Den kvalitativa forskningsmetoden syftar till en problematisering och 

helhetsförståelse av specifika förhållanden. Vid kvalitativa infallsvinklar är det oftast ingen 

klar distinktion mellan datainsamlingsprocessen och analysen. Den kvalitativa metoden 

bygger på hur människor själva bedömer sina upplevelser (Befring, 1994).  

 

Studien bygger på åtta vetenskapliga artiklar. Artiklarnas publiceringsår sträcker sig från år 

1990 till år 2007. Den databas som användes vid sökning av vetenskapliga artiklar var 

PubMed. Därutöver användes sökmotorn Google Scholar. Förvalda alternativ för precisering 

av sökning via databaser var: Artiklar på engelska och peer-rewied. All artikelsökning har 

skett via Blekinge Tekniska Högskolas biblioteks hemsida. Sökord som användes vid 

artikelsökning var: Postoperative pain, patient experience, patient perspective, patient 

expectations, patient satisfaction och pain management. Vissa av dessa sökord identifierades 

med Mesh-termer. De sökord som identifierades med Mesh- termer var pain management och 

patient satisfaction.  Inklusionskriterier för artiklarna var: Vuxna patienter (personer över 18 

år), postoperativ smärta och upplevelser. Exklusionskriterier: Artiklar med ett medicinskt 

perspektiv. Artikelsökningen presenteras i bilaga 1. I bilaga 2 presenteras en artikelöversikt.   

 

Analysmetod 

Analysmetoden för analysering av vetenskapliga artiklar har beskrivits av Malterud (1996), då 

denna metod ansågs tillämpbar för studiens syfte. Analysmetoden inbegriper fyra steg enligt 

följande: 

 

Steg 1: Vilka teman skymtar i texten? 

 Det första steget i analysen är att läsa igenom materialet. Detta görs för att bekanta sig med 

det insamlade materialet och för att skapa sig ett sammanfattande intryck. I denna fas av 

analysmetoden genomläses materialet översiktligt. Förförståelse och teoretisk referensram 

skall läggas åt sidan. Det innebär att läsaren tar del av materialet utan att lägga in egna 

värderingar, åsikter eller förkunskaper.  När materialet är genomläst skall läsaren fråga sig 

vilka teman som skymtar i texten kring valt problemområde. Det som framträder i detta skede 

skall ses som ett första steg mot en organisation av materialet. 

 

Steg 2: Identifiera meningsbärande enheter 

Andra steget består i att identifiera meningsbärande enheter. I samband med att de 

meningsbärande enheterna markeras i texten skall de systematiseras.  

 

Steg 3: Kondensering av meningsbärande enheter 

 I tredje fasen kondenseras de meningsbärande enheterna. Vilket innebär att textens mest 

betydande delar sammanfogas till en mening. Ur de meningsbärande enheterna identifieras 

nyckelord som är relevanta för studiens syfte.  

 

Steg 4: Har materialet sin ursprungsbetydelse kvar? 

 I fjärde fasen jämförs och bedöms det framtagna materialet om det har kvar sin betydelse från 

det sammanhang det ursprungligen ingick i. 
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Aktuell analys 

Analysarbetet började med att översiktligt läsa igenom det material som tagits fram. Vi hade i 

baktanke att observera delar av texten som kunde tänkas vara relevanta för vår studie. När 

materialet var genomläst gick vi tillbaka och sökte efter meningsbärande enheter i texten. De 

meningsbärande enheterna systematiserades genom att markeras direkt i artikeln med gul 

understrykningspenna. De meningsbärande enheterna skrevs sedan av ordagrant i ett word-

dokument för att sedan översättas. När alla meningsbärande enheter var översatta och 

inskrivna i word-dokumentet hade vi fått fram fyra teman, dessa fyra teman var ”hur hög 

smärtintensitet upplever patienterna”, ”upplevelser av smärtintensitet”, ”upplevelser av 

smärtbehandlingens effekter” samt ”Sjuksköterskan inverkan på patientens smärtupplevelser”. 

När vi kondenserat och kodat alla meningsbärande enheter upptäcktes att temana ”upplevelser 

av smärtintensitet” och ”hur hög smärtintensitet upplever patienterna” var snarlika och kunde 

fogas samman till ett gemensamt tema. Således hade tre teman tagits fram som vi valde att 

bygga resultatet kring. För att underlätta för läsaren att förstå hur vi kommit fram till de teman 

som resultatet presenteras kring visar vi exempel på analysarbetet i separata matriser. Dessa 

matriser presenteras på sidorna sju och åtta. 

 

 

 

Tabell 1 Exempel på hur vi kom fram till temat: Varierande grad av postoperativ 

smärta efter given smärtbehandling 

Meningsbärande 

enhet 

Översättning till 

svenska 

 

Kondensering Tema 

All the patients in 

the treatment 

group stated that 

they were 

satisfied or very 

satisfied with 

their pain 

management. 

 

(Sjöling, Nordahl, 

Olofsson & 

Asplund, 2002, s. 

173) 

Alla patienter i 

behandlingsgruppen 

angav att de var 

nöjda eller väldigt 

nöjda med 

behandlingen av 

deras smärta. 

Nöjda med 

smärtbehandling. 

Smärtbehandling 
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Tabell 2 Exempel på hur vi kom fram till temat: Varierande grad av postoperativ 

smärtintensitet 

Meningsbärande 

enhet 

Översättning till 

svenska 

 

Kondensering Tema 

All patients 

expected pain 

after surgery, with 

80% under-

estimating the 

intensity of pain. 

 

(Carr & Thomas, 

1997, s 194) 

Alla patienter 

förväntade sig att 

uppleva smärta 

efter operationen. 

80 % av 

patienterna 

underskattade 

smärtintensiteten 

Högre 

smärtintensitet än 

förväntat. 

Smärtintensitet. 

 

 

 

 

 

Tabell 3 Exempel på hur vi kom fram till temat: Sjuksköterskans inverkan på 

patientens smärtupplevelser 

Meningsbärande 

enhet 

Översättning till 

svenska 

 

Kondensering Tema 

-If the pain relief 

is good, it is very 

much thanks to 

the nurse in 

charge. 

 

(Boström, 

Ramberg, Davis 

& Fridlund, 1997, 

s.346) 

 

-Är 

smärtlindringen 

bra, är det mycket 

tack vare den 

sjuksköterska som 

är ansvarig. 

Sjuksköterskans 

inverkan. 

Sjuksköterska. 
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RESULTAT 
Syftet med studien var att belysa patienters postoperativa smärta. 

Resultatet bygger på åtta vetenskapliga artiklar och presenteras under de teman som vuxit 

fram under analysarbetet. Dessa teman är ”Varierande grad av postoperativ smärta efter given 

smärtbehandling”, ”Varierande grad av postoperativ smärtintensitet”, ” samt ”Sjuksköterskans 

inverkan på patienters smärtupplevelser”. 

 

Varierande grad av postoperativ smärta efter given smärtbehandling 

Många patienter förväntade sig preoperativt att vara smärtfria genom smärtlindrande 

läkemedel. Efter operation visade det sig att en stor del av patientgruppen upplevde en högre 

grad av smärta än de förväntat sig preoperativt (Svensson, Sjöström & Haljamäe, 2001). 

Patienter var i hög grad tillfredsställda med den smärtbehandling de erhöll (Niemi-Murola, 

Pöyhiä, Onkinen, Rhen, Mäkelä & Niemi, 2007; Chung & Lui, 2003; Sjöling, Nordahl, 

Olofsson, & Asplund, 2003). Flera faktorer har betydelse för hur patienten upplever 

smärtbehandlingen. Faktorer som har betydelse är ålder, kön, preoperativa förväntningar på 

smärtlindring, postoperativ erfarenhet av smärtlindring och generell postoperativ 

smärtupplevelse (Svensson et al., 2001). 

 

De patienter som preoperativt förväntat sig hög postoperativ smärta upplevde att effekten av 

smärtbehandlingen var sämre än de som inte hade några förväntningar på den postoperativa 

smärtan (Gunningberg & Idvall, 2007). Flera patienter som administrerats smärtlindrande 

läkemedel via PCA (patientkontrollerad analgetikatillförsel) tyckte att de upplevt den högsta 

smärtintensiteten under den postoperativa fasen just när PCA använts. Detta tror patienterna 

kan bero på att de somnade efter att ha administrerat ett par doser för att sedan vakna av att 

smärtan återkommit (Carr & Thomas, 1997).  

 

En patient berättar att hon genomgått en hysterektomi 15 år tidigare. Hon trodde att dagens 

smärtbehandling skulle ha utvecklats och blivit bättre idag än för 15 år sedan, men upplevde 

ingen förbättring av smärtbehandlingen (Carr & Thomas, 1997). Patienter påpekar att de 

tycker tidsintervallet mellan administreringar av smärtlindring var för långt (Boström, 

Ramberg, Davis & Fridlund, 1997). En hög postoperativ smärtintensitet visar sig ha negativ 

inverkan på tillfredsställelsen med smärtlindringen (Svensson et al., 2001).  

 

Varierande grad av postoperativ smärtintensitet 

Alla patienter förväntade sig att uppleva smärta efter det operativa ingreppet. Större delen av 

patientgruppen underskattade smärtintensiteten och tyckte att smärtan var värre än förväntat 

(Carr & Thomas, 1997). Samtidigt visar Svensson et al. (2001) att patienter upplevde den 

postoperativa smärtintensiteten som lägre än de förväntat sig Tidigare negativa erfarenheter i 

samband med operation visade sig påverka patientens smärtupplevelse postoperativt. Patienter 

med negativa erfarenheter upplevde hög postoperativ smärta (Niemi-Murola et al., 2007). En 

patient beskrev smärtan som skarp och våldsam (Carr & Thomas, 1997). Svensson et al. 

(2001) visade att kvinnor över 50 år i högre grad är missnöjda med smärtbehandlingen än 

män i samma ålder. Chung och Lui (2003) visade att kvinnor uppger att de upplever högre 

smärtintensitet än män. Under de första dygnen efter operationen upplevde patienterna 

smärtan som medelsvår till svår (Boström et al., 1997; Chung & Lui, 2003; Svensson et al., 

2001). Patienter som redan före det operativa ingreppet uppgav att de led av smärta, visade 

sig ha ihållande smärta längre i den postoperativa fasen (Svensson et al., 2001). Patienterna 
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upplevde varierande grad av smärta vid olika tidpunkter på dygnet. De flesta patienterna 

upplevde den högsta graden av smärta på morgonen/förmiddagen samt under förnatten (Carr, 

1990).  

 

Sjuksköterskans inverkan på patientens smärtupplevelser 

Patienter uppgav att både sjuksköterskor och läkare påminde dem om att rapportera alla 

tecken på smärta för att de så snabbt som möjligt skulle kunna få hjälp att lindra smärtan. 

Detta upplevde patienterna positivt och de kände sig trygga med att veta att de fick hjälp så 

snabbt (Chung & Lui, 2003). 

” If she (acute pain nurse) had just walked away I don’t know what I would have done. Her 

being with me enabled her to understand what I was going through. I didn’t feel I was alone. I 

felt I had someone who was helping…you know. She was sort of experiencing it with me. 

Really, it was a wonderful feeling in that way…that she was with me” (Carr & Thomas, 1997, 

s. 197). 

 

Patienter kände att sjuksköterskorna var närvarande och alltid villiga att hjälpa dem, även om 

de inte bad om det. Samtidigt ansåg patienterna att sjuksköterskans förhållningssätt var av stor 

betydelse för att patienterna inte skulle behöva känna att de begärde för mycket av 

sjusköterskorna när de bad om hjälp. Det finns samband mellan hur hög smärtintensitet 

patienterna upplever och hur positivt inställda de är till vårdrelationen med sjuksköterskan. 

Hög smärtintensitet leder till försämrad vårdrelation till sjuksköterskan (Carr och Thomas, 

1997; Boström et al., 1997). I Gunningberg och Idvalls (2007) studie framkommer att 

sjuksköterskan och patienten bedömer smärtintensitet och tillfredsställelse med 

smärtbehandlingen annorlunda. Patienten bedömer den högsta upplevda smärtan högre än vad 

sjuksköterskan tror patienten upplever. Patienten är mer tillfredsställd med smärtbehandlingen 

än vad sjuksköterskan tror (Gunningberg & Idvall, 2007). 

 

Patienter påpekar betydelsen av vilken sjuksköterska som är ansvarig för deras 

smärtlindring.”If the pain relief is good, it is very much thanks to the nurse in charge”. 

(Boström et al., 1997, s. 346). 

 

En patient beskriver hur hon fick be flera gånger om att bli smärtlindrad innan hon fick sina 

tabletter. ” I had to beg and beg for pain medication” (Boström et al., 1997, s. 346). 

Studier visar att patienter inte alltid bad om hjälp när de behövde. Dels för att de inte ville 

besvära sjusköterskan, dels av rädsla för att fråga. ” Well you could see the bells ringing here, 

there and everywhere and I wasn´t that bad, so why worry them?” (Carr & Thomas, 1997, 

s.196). “I was afraid to ask for pain medication. Therefore my pain grew increasingly worse” 

(Boström et al., 1997, s. 346).  

  

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Innan vi startade vår datainsamling hade vi bestämt oss för att hålla oss till artiklar som inte 

var äldre än tio år. Under datainsamlingsprocessen omvärderade vi vår uppfattning. Vi har 

ibland använt oss av studier som är över femton år gamla. Vi resonerar som så att personliga 

upplevelser, såsom smärtupplevelser och då i synnerhet postoperativ smärta, inte är någon 

färskvara som förändras över en femtonårsperiod. Många artiklar i ämnet postoperativ smärta 
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berör olika läkemedels effekter på den postoperativa smärtan. Det var i förhållande till de 

medicinska artiklarna, ganska tunt med artiklar som passade den vinkling vi valt av 

postoperativ smärta, nämligen patientupplevelser. Två studier som föreföll relevanta för vårt 

syfte hittades vid sökning via artikeldatabas men fanns inte tillgängliga på något svenskt 

bibliotek vilket gjorde att vi inte fick tag i dem. Trovärdigheten i de artiklar som använts 

betraktas som relativt stor. Då artiklar från 1990 till 2007 visar på snarlika resultat tyder det 

på att de är trovärdiga. Artiklarna som använts har analyserats och visat sig vara vetenskapligt 

utförda, vilket gör dem trovärdiga. Flertalet av de artiklar som använts var från Sverige, men 

vi har också använt artiklar från andra länder. Då Sverige är ett mångkulturellt land är det 

viktigt för sjuksköterskan att känna till kulturella skillnader i smärtupplevelser om sådana 

förekommer. Således tyckte vi att det var av vikt att använda studier från andra länder. Utöver 

artiklar från Sverige har använts artiklar från England, Kina och Finland. Då de artiklar som 

inte är från Sverige är från länder med snarlik kultur som Sverige tror författarna inte att 

resultatet påverkats av dessa utländska artiklar. Då kulturen dessa länder är snarlik antas att 

smärtupplevelser och smärtuttryck inte skiljer sig nämnvärt. Möjligen kan artikeln från Kina 

ha haft en viss påverkan i någon riktning. Analysarbetet har inspirerats av Malteruds 

analysmetod. I början kändes analysmetoden omständlig och vi hade svårt att förstå hur vi 

skulle använda den. Då vi började analysera vårt material använde vi analysmetoden punkt för 

punkt, vilket gjorde att förståelsen för metoden klarnade. Analyserna av alla artiklar gjordes 

tillsammans. Möjligen hade större validitet av analysresultatet uppnåtts om vi analyserat var 

för sig och sedan jämfört våra resultat.  

 

 

Resultatdiskussion 

Varierande grad av postoperativ smärta efter given smärtbehandling 

I vår studie framkom det att en stor del av patienterna hade förväntningar på att vara smärtfria 

genom smärtlindrande läkemedel postoperativt. Studien visar att patienterna upplevde en 

högre grad av smärta än vad de hade förväntat sig preoperativt, vilket påvisar att 

sjukvårdspersonalens bedömning av patientens smärta inte överensstämmer med patientens 

upplevelse av graden av smärtintensiteten. Detta bekräftas av Berg (2002), som menar att 

patientens upplevelse av smärtbehandlingen inte alltid överensstämmer med 

sjukvårdspersonalens. 

 

Vår studie visade att effekten av smärtbehandlingen var beroende av vilka förväntningar 

patienterna hade preoperativt. Detta styrks i en studie av Svensson et al. (2001) där det 

framkommer att faktorer som påverkar patienters smärtupplevelser är tidigare erfarenheter av 

smärtlindring och generell smärtupplevelse. 

 

Föreliggande studie visar att patienterna var tillfredsställda med den smärtbehandling de 

erhöll på den postoperativa avdelningen. Enligt Dahlberg et al. (2003) kan en smärtpåverkad 

patient känna tillfredsställelse med vården trots ofullständig smärtlindring. Enligt Rawal 

(1999) kan smärtupplevelser utlösas av att patienterna känner att de inte har kontroll. Detta 

kan till viss del avhjälpas genom att låta patienten själv dosera smärtstillande läkemedel via 

PCA (patientkontrollerad analgetikatillförsel). Flera patienter som smärtstillade sig via PCA 

upplevde smärta postoperativt. Patienterna själva trodde att det berodde på att de hade somnat 

efter att själva doserat analgetika och sedan vaknat först när smärtorna tilltog. Detta resultat 

motsäger Rawals (1999) påstående om att smärtlindring via PCA leder till att patienten 

känner större kontroll över smärtbehandlingen, vilket i sin tur leder till effektivare 

smärtlindring. 
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Varierande grad av postoperativ smärtintensitet 

I vår studie framkom att majoriteten av patienterna under de första dygnen efter operationen 

upplevde medelsvår till svår smärta. Tidigare studier gör gällande att postoperativ smärta är 

som mest intensiv i samband med det operativa ingreppet för att sedan successivt klinga av 

(Hawthorn & Redmond, 1999). Många patienter upplevde den postoperativa smärtan som 

intensivare än de hade förväntat sig. Detta stämmer överens med Bendelow och Williams 

(1995) teori om att patienters förväntningar om att kunna bli smärtfria överstiger förmågan 

hos dagens mediciner. 

 

Studien visar att patienter upplevde den postoperativa smärtan som lägre än de förväntat sig. 

Denna förväntning kan bero på patientens tidigare negativa erfarenheter av postoperativ 

smärta. På grund av dessa erfarenheter förväntar sig patienten högre smärtintensitet än den 

som faktiskt uppträder. Detta speglar att smärtupplevelsen är personlig och således unik. 

I studien framkommer det att kvinnor uppger att de upplever högre smärtintensitet än män. 

Detta område verkar inte helt klarlagt då de resultat som tidigare framkommit är 

motsägelsefulla.  

 

Studien visar att patienter upplever varierande grad av smärta under olika tider av dygnet. 

Detta framkom inte i föreliggande studies bakgrund. Författarna ser sambandet mellan 

smärtnivåerna och de specifika tiderna som en följd av utebliven medicinering under natten 

då patienten sovit. Följden blir högre smärtnivåer under morgon och förmiddag. 

 

 

Sjuksköterskans inverkan på patienters smärtupplevelser 

Vår studie visar att om patienten känner att sjuksköterskan finns där för deras skull och att 

hon inte behöver känna att hon är till besvär när hon ber om hjälp, känner hon sig trygg. 

Dahlberg et al. (2003) framhäver vikten av att som sjuksköterska fråga patienten om det finns 

något hon kan göra för att lindra patientens lidande eller öka hennes välbefinnande. Vidare 

framkommer det i föreliggande studie att om patienten upplever sjuksköterskan som väldigt 

upptagen och stressad kan det leda till att hon inte vågar be om hjälp fast hon behöver det. 

Dahlberg et al. (2003) menar att en patients negativa känslor måste på allvar av 

sjuksköterskan. Tar sjuksköterskan inte dessa känslor på allvar kan det leda till att patienten 

känner sig kränkt. 

 

I resultatet framkommer det att patienter inte alltid vågar be om smärtlindring trots att de 

upplever ett behov av det. För att skapa sig en helhetsbild av patienten är det enligt Dahlberg 

et al. (2003) viktigt att sjusköterskan tittar på patientens kroppsspråk för att kunna göra en 

helhetsbedömning av patientens smärtproblematik. 

 I studien framkommer det att patienterna blev ombedda att tala om för sjuksköterskan så fort 

de kände smärta. Dahlberg et al. (2003) menar att det är viktigt att ta till vara patientens 

kunskap om sig själv och sin kropp för att uppnå en god smärtlindring av patienten 

postoperativa smärta.  

 

 

SLUTSATS 
Slutsats efter genomförd studie är att smärtlindring har varierande effekt på olika patienter. 

Detta innebär bland annat att dosering av analgetika måste anpassas utifrån varje enskild 

patients behov. Samtidigt spelar sjuksköterskans förhållningssätt gentemot patienten en viktig 
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roll i patientens upplevelse av den postoperativa smärtan. Kan sjuksköterskan få patienten att 

känna trygghet och förtroende för henne påverkar det patientens postoperativa 

smärtupplevelse positivt. Information till patienten preoperativt har visat sig vara en 

påverkande faktor av patientens smärtupplevelser. Om patienten tillgodogjort sig 

informationen klarar patienten att hantera den postoperativa smärtan bättre. Det är viktigt att 

sjuksköterskan förvissar sig om att patienten har fått och förstått informationen som lämnats 

preoperativt.  

 

Att preoperativ information till patienterna är viktig har framkommit i denna studies resultat. 

Vill alla patienter ha denna information? Vill vissa patienter ha annan information? Vissa 

patienter kanske inte vill ha information om själva ingreppet, men kanske om den förmodade 

postoperativa smärtan. Vissa patienter kanske absolut inte vill veta hur själva ingreppet 

kommer att gå till men vill gärna få information om den förmodade postoperativa smärtan. 

Vissa vill veta så mycket som möjligt preoperativt och andra så lite som möjligt för att kunna 

förbli lugna inför operationen. Vidare forskning om vilken typ av information patienter vill ha 

skulle vara intressant.   
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Bilaga 1 Artikelsökning 

 

Artikelsökning via PubMed 

 

 

Sökord nr. Sökord Antal träffar Antal 

använda 

artiklar 

#1 Postoperative pain 

 

20892 0 

#2 Patient experience 69351 0 

#3 Patient perspective 

 

12305 0 

#4 Patient expectations 

 

6443 0 

#5 Patient satisfaction 

 

38296 0 

#6 Pain management 

 

31255 0 

Sökning Antal träffar Antal använda artiklar 

#1 AND #2 786 0 

#1 AND #3 66 1 

#1 AND #3 Related links från träff 

#46 

179 0 

Related links från träff # 75 från 

föregående 179 träffar 

1018 1 

#1 AND #4 75 2 

#1 AND #5 1440 0 

#1 AND #8 AND #5 480 1 
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Författare Titel & 

Tidsskrift 

Syfte Metod Resultat 

Boström, 

B.M., Davis, 

B.D., 

Fridlund, B. & 

Ramberg, T. 

 

Survey of post-

operative 

patients´ pain 

management. 

 

 

 

 

 

Sverige 

(1997) 

Att utvärdera 

patienters 

postoperativa 

smärtbehandling. 

Intervju utifrån ett 

frågeformulär. 100 

patienter deltog i 

intervjun två dagar 

efter genomgången 

operation. 

Tydliga samband 

mellan dåligt 

lindrad 

postoperativ 

smärta och hög 

smärtintensitet.  

Carr, E.  

 

Postoperative 

pain: Patients´ 

expectations 

and 

experiences.  

 

 

 

 

England (1990) 

Undersöka 

smärtupplevelser 

och identifiera 

bidragande 

faktorer till 

upplevelserna. 

Frågeformulär 

rörande patienters 

smärtupplevelse 

och faktorer som 

påverkar 

smärtupplevelsen. 

21 patienter ingick 

i studien.  

Tydlig skillnad 

mellan 

preoperativt 

förväntad smärta 

och postoperativt 

upplevd smärta. 

Carr, E. &  

Thomas, V.J.  

 

Anitcipating 

and 

experiencing 

post-operative 

pain: The 

patient’s 

perspective.  

 

 

 

 

 

 

 

 

England (1997) 

Undersöka 

patienters 

förväntningar och 

upplevelser av 

postoperative 

smärta.  

Intervju angående 

patienters 

upplevelser av 

postoperativ 

smärta, fem dagar 

efter genomgången 

operation. Tio 

patienter ingick i 

studien. 

Upplevd 

postoperativ 

smärta oftast 

värre än 

förväntat 
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Chung, J. & 

Lui,J.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postoperative 

pain 

management: 

Study of 

patients´ level 

of pain and 

satisfaction 

with health care 

providers´ 

responsiveness 

to their reports 

of pain.  

 

 

 

 

Kina 

 (2003) 

Att undersöka 
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