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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Postoperativ smärta uppkommer efter kirurgiska ingrepp och är 
behandlingskrävande upp till fyra dagar. Sjuksköterskan arbetar nära patienterna och har en 
viktig roll att övervaka och bedöma patienternas postoperativa smärta. Bedömning av 
postoperativ smärta kan göras utifrån olika bedömningsstrategier och studier har visat att 
sjuksköterskor bedömer den postoperativa smärtan inadekvat. Syfte: Att undersöka 
sjuksköterskans upplevelse av att bedöma patienter med postoperativ smärta. Metod: En 
litteraturstudie med kvalitativ ansats har genomförts som har baserats på nio 
vårdvetenskapliga artiklar. En kvalitativ innehållsanalys genomfördes. Resultat: Tre 
huvudkategorier framkom; interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten en faktor för 
bra smärtbedömning, observation av patienten och sjuksköterskans erfarenhet och kunskap. 
Två underkategorier framkom; smärtskalor och sjuksköterskans förtroende för patienten. 
Slutsats: Sjuksköterskor använde sig av olika strategier för att bedöma postoperativ smärta. 
Vårdrelationen upplevdes av sjuksköterskorna som viktig för att kunna identifiera 
patienternas behov och bedöma postoperativ smärta. 
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INTRODUKTION 
Postoperativ smärta är en form av akut smärta som uppkommer efter operativa ingrepp. 
Smärta är en individuell och subjektiv upplevelse vilket betyder att endast indviden själv som 
upplever smärtan kan veta hur den känns, därav bör smärtan accepteras när individen 
beskriver sin upplevelse (Werner & Leden, 2010). Idag existerar det riktlinjer för 
smärtbedömning och smärtbehandling samt ny teknik för administrering av läkemedel. Trots 
detta har flera studier visat att behandling av postoperativ smärta är inadekvat och att patienter 
efter kirurgiskt ingrepp lider av måttliga eller svåra smärtor (Carr & Thomas, 1997; Dolin, 
Cashman & Bland, 2002). Inadekvat behandling av postoperativ smärta kan leda till fördröjd 
läkningsprocess och onödigt lidande för patienten (Bardiau, Taviaux, Albert, Boogaerts & 
Stadler, 2003; Rawal, 1999; Stridsberg & Billing, 1999; Yates et al, 1998). Sjuksköterskor har 
mer kontakt med patienten än övrig sjukvårdspersonal och har därmed en betydelsefull roll att 
både bedöma och övervaka patientens postoperativa smärta (Nash et al. 1999). Bedömningen 
av postoperativ smärta kan vara komplicerad och medföra svårigheter för sjuksköterskan 
(Manias, Bucknall & Botti, 2004), därför är det viktigt att undersöka hur sjuksköterskan 
upplever att bedöma patienter med postoperativ smärta.  

BAKGRUND 
Postoperativ smärta 
IASP (International Association for the study of pain, 2007) definierar smärta som ”obehaglig 
sensorisk och emotionell upplevelse som orsakas av faktisk eller hotande vävnadsskada eller 
som av patienten tolkas i dessa termer”. Werner och Leden (2010) beskriver smärta som ett 
symtom och den delas in i långvarig och akut smärta. Långvarig smärta är ett smärttillstånd 
som varar längre än tre-sex månader och när den primära orsaken till smärtan inte har 
avklingat på förväntat sätt. Exempel på långvarig smärta kan vara huvudvärk och diskbråck. 
Akut smärta är tillfällig och förekommer vid mer omfattande vävnadsskador och upphör när 
skadan är läkt. Postoperativ smärta är en form av akut smärta som förekommer efter operativa 
ingrepp (Werner & Leden, 2010). Rawal (1999) beskriver att akut smärta är en komplex 
reaktion och det förekommer stora individuella variationer i smärtupplevelsen. Patienter 
förväntar sig smärta efter ett kirurgiskt ingrepp och de tror att det är oundvikligt. Rädsla för 
postoperativ smärta betraktas av patienterna som ett av de största orosmomenten inför kirurgi. 
Ökad oro inför ett kirurgiskt ingrepp kan leda till ökad smärta postoperativt, vilket indikerar 
att det föreligger ett samband mellan oro och postoperativ smärta. Andra faktorer som kan 
påverka den postoperativa smärtreaktionen är känslan av att förlora kontrollen samt tidigare 
negativa erfarenheter av smärta (Rawal, 1999). När ingreppet är avslutat påbörjas den 
postoperativa fasen, vilken kan delas i två delar. Uppvakningsfasen som innefattar tiden 
patienten befinner sig på uppvakningsavdelningen och rekonvalescensfasen som är tiden 
patienten spenderar på vårdavdelningen (Holm & Hansen, 2000). Efter ett kirurgiskt ingrepp 
är det normalt att smärtan är behandlingskrävande upp till tre-fyra dagar postoperativt (Rawal, 
1999). Vävnadsskadan som uppkommer efter ett kirurgiskt ingrepp är orsaken till den 
postoperativa smärtan. Fördelarna vid bedömning av postoperativ smärta jämfört med andra 
typer av smärttillstånd är kännedomen om när den börjar och vad den beror på (Werner & 
Leden, 2010). Studier visar att 70-80 procent av inneliggande patienter lider fortfarande av 
måttliga till svåra postoperativa smärtor (Yates et al. 1998; Svensson, Sjöström & Haljamäe, 
2000). Bedömning av smärta är en del av smärtbehandlingen (Sjöström, Dahlgren & 
Haljamäe, 2000) och en noggrann bedömning är viktigt för att kunna lindra patientens smärta 
optimalt och utvärdera effekten av given behandling (Rawal, 1999). Moline (2001) belyser att 
efter ett kirurgiskt ingrepp är smärta en förutsägbar och oundviklig konsekvens och att 
bedöma patientens smärta är sjuksköterskans ansvar. En undersökning av Klopfenstein, 
Herrman, Mamie, Van Gessel, och Forster, (2000) påvisar att sjuksköterskorna i studien 
underskattade både smärtintensiteten och smärtlindringen under dag två och tre i den 
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postoperativa fasen. Bardiau et al. (2003) indikerar brist på kunskap och skicklighet hos 
sjuksköterskorna avseende bedömning av smärta. Flera undersökningar visar att inadekvat 
behandling av postoperativ smärta kan leda till fördröjd läkningsprocess och återhämtning 
samt onödigt lidande i form av fysiska, psykiska och ekonomiska konsekvenser. Exempel på 
dessa konsekvenser kan vara oro, depression, sömnbesvär, förändrad lungfunktion, 
cardiovaskulära förändringar, tromboemboliska komplikationer, påverkad gastrointestinal 
funktion och nedsatt rörelseförmåga (Bardiau et al. 2003; Rawal, 1999; Stridsberg & Billing, 
1999; Yates et al, 1998). För att förhindra dessa postoperativa komplikationer är det viktigt 
med tidig mobilisering av patienten, vilket är en specifik åtgärd som ingår i det postoperativa 
skedet (Morris, Benetti, Marro & Rosenthal, 2010; Werner & Leden, 2010).  

Medmänniskans lidande är den primära grunden för vårdandet, vilket skapar viljan och det 
etiska kravet att vårda. Etiskt handlande skall styras av den aktuella situationen och 
framförallt av patienten. Patienten skall ses och bedömas som den främsta experten på sig 
själv, sitt lidande och välbefinnande (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 
2003). Idvall, Bergqvist, Silverhjelm och Unosson (2008), påvisar att den smärta som 
upplevdes postoperativt var konstant närvarande och i fokus för patienterna. Sjuksköterskor 
spenderar mer tid hos patienten än övriga team-medlemmar och har därmed en nyckelroll av 
att både bedöma och behandla patientens postoperativa smärta (Nash et al. 1999). Enligt 
Stridsberg och Billing (1999) anser sjuksköterskorna att smärta tillhör sjuksköterskans 
ansvarsområde, trots detta tycker de att deras kunskaper om smärtbedömning är otillräcklig. 
Ökade kunskaper om smärtbedömning kan inge trygghet hos sjuksköterskan i sitt arbete, 
samtidigt som det kan inge trygghet hos patienten (Stridsberg & Billing, 1999). Enligt 
Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005) är det viktigt att 
utbildningen ständigt utvecklas då kraven på kunskaper och kvalitet inom hälso- och 
sjukvården ökar. Tidigare forskning visar att det behövs utbildningsinsatser för att förbättra 
sjuksköterskors bedömning av smärta så att behandlingen kan bli bättre (Nash et al, 1999). 
Misslyckande hos sjuksköterskan att bedöma smärta och erbjuda smärtlindring är den 
vanligaste orsaken till obehandlad postoperativ smärta (Moline, 2001). För att få ökad 
förståelse för hur sjuksköterskorna kan förbättra vården vid postoperativ smärta behövs mer 
forskning inom området (Söderhamn & Idvall, 2003). 

Vårdrelationens betydelse vid smärtbedömning  
Enligt Dahlberg et al. (2003) är en god vård som medför minskat lidande och välbefinnande 
helt beroende av en fungerande vårdrelation mellan sjuksköterskan och patienten. 
Sjuksköterskan bär ansvaret för vårdrelationen och bör samtidigt vara öppen och lyhörd för 
patienten som levd och subjektiv kropp. Människan har tillgång till livet genom den 
subjektiva kroppen och den beskrivs som ”navet” i människans existens. Varje förändring i 
kroppen medför en förändring av tillgången till världen och till livet. En förändring kan vara 
lidande som exempelvis orsakas av ångest och rädsla. Den subjektiva kroppen är både fysisk, 
psykisk, existentiell och andlig. Dessutom fylld av minnen, erfarenheter, upplevelser och 
visdom. Genom att sjuksköterskan har en insikt om kroppen som subjektiv och levd, riktas 
intresset mot hur smärtan levs och upplevs av patienten (Dahlberg et al. 2003). En god 
vårdrelation och lyhördhet för patienten är en förutsättning för att lyckas med 
smärtbedömningen och förstå individens behov (Lindberg & Engström, 2011).  

Sjöström, Haljamäe, Dahlgren & Lindström (1997) belyser att bedömningen av postoperativ 
smärta hos patienter kan göras utifrån olika metoder. Sjuksköterskan kan utgå ifrån sin 
kliniska blick och bedöma patientens utseende, varvid fokus kan vara på kroppsrörelser och 
grimaser samt om tecken på stress föreligger, exempelvis hög puls och svettningar. Genom att 
lyssna på patientens uttryck och upplevelse för smärta kan sjuksköterskan använda den 
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verbala kommunikationen i sin smärtbedömning. Sjuksköterskans kunskaper från tidigare 
erfarenheter av en viss diagnos eller kirurgiskt ingrepp kan ligga till grund för bedömning av 
smärtintensiteten (Sjöström et al. 1997). Enligt Rawal (1999) samt Werner och Leden (2010) 
kan patientens självrapporterade smärtintensitet vara den viktigaste enskilda parametern inom 
smärtbedömning. Smärtbedömning av vuxna kan baseras på olika smärtskattningsinstrument 
som till exempel visuell analog skala (VAS), numeriska skattningsskalor (NRS) eller verbala 
kategoriskalor (VRS). VAS är förmodligen det mest använda instrumentet vid bedömning av 
smärta, som består av en 10 cm lång linje med ena änden märkt ”ingen smärta” och den andra 
änden märkt ”värsta tänkbara smärta”. Markören flyttas av patienten till den punkt som bäst 
överensstämmer med den upplevda smärtan (Rawal, 1999; Werner & Leden, 2010). Utifrån 
siffrorna kan smärtintensiteten läsas av som 1-3 lätt, 4-6 måttlig och 7-10 intensiv smärta 
(Clarke, French, Bilodeau, Capasso, Edwards & Empoliti, 1996). 

Patientens egen upplevelse av smärtan är viktig vid bedömning (Rawal, 1999) på grund av att 
det är vanligt att sjuksköterskor underskattar patienters postoperativa smärta (Klopfenstein et 
al. 2000; Sjöström et al. 1997). Rawal (1999) påpekar att postoperativ smärta kan variera i 
intensitet beroende på om patienten rör sig eller ligger stilla. Smärtbedömning bör därför 
utföras både i vila och i rörelse med hjälp av exempelvis VAS- skalan. Upprepade kontroller 
av smärtan bör göras efter ett ingrepp, för att ange patientens upplevelse av smärtan samt för 
att patienten ska kunna känna sig delaktig i sin behandling. Före och efter 
behandlingsåtgärder bör bedömning av smärtan utföras för att utvärdera effekten av given 
smärtbehandling (Rawal, 1999). Kunskapsinnehållet som finns angående den kliniska 
kunskapen som sjuksköterskorna kan använda sig av för att bedöma postoperativ smärta är 
enligt Sjöström, Jakobsson och Haljamäe (2000) begränsad. Bedömning av postoperativ 
smärta är komplex, vilket kan medföra svårigheter för sjuksköterskan att genomföra en 
smärtbedömning som ger den kliniska information som behövs för att behandla smärta 
effektivt (Manias, Bucknall & Botti, 2004). 

Sjuksköterskans skyldigheter och ansvar 
Förordning som är betydelsfull i vården av patienter med smärta är hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763) vilket innebär: 

 ”en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården 
skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 
människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och 
sjukvård skall ges företräde till vården” (HSL 1982:763, 2 §).  

Detta innebär dessutom att tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården 
samt arbeta för att förebygga ohälsa. Vården skall utarbetas och genomföras i samråd så långt 
det är möjligt med patienten. Vidare skall sjuksköterskan ge patienten individuellt anpassad 
information om sitt hälsotillstånd samt om de metoder som finns för undersökning, vård och 
behandling (HSL 1982:763). Information till patienterna om smärtbedömning och 
smärtbehandling är av stor betydelse för att resultatet av behandlingen skall bli optimal 
(Bryant, 2007). Dahlberg et al. (2003) betonar en form av vårdlidande som förorsakas av 
vårdandet eller bristfällig vård. Konsekvensen av ett bemötande där sjuksköterskan inte 
uppmärksammar patientens smärta postoperativt eller lidande, kan följden bli att patienten 
fråntas rätten att delta aktivt i sin egen hälsoprocess och vårdande (Dahlberg et al. 2003). 
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Teoretisk referensram 
Henderson (1982) menar att sjuksköterskans arbetsuppgifter är väldigt olika och hon har gjort 
en egen definition av sjuksköterskans speciella uppgifter: 

 ”Sjuksköterskans speciella arbetsuppgift består i att hjälpa en individ, 
sjuk eller frisk, att utföra sådana åtgärder som befordrar hälsa eller 
tillfrisknande (eller en fridfull död); åtgärder individen själv skulle utföra 
om han hade erforderlig kraft, vilja eller kunskap. Denna arbetsuppgift 
skall utföras på ett sätt som hjälper individen att så snart som möjligt 
återvinna sitt oberoende”. (Henderson, 1982, s. 10)  

Henderson (1982) delar in de grundläggande principerna för omvårdnad i fjorton olika 
punkter utifrån definitionen av sjuksköterskans speciella uppgift. Inom detta område ska 
sjuksköterskan själv ta initiativ och bära ansvaret för sina handlingar (Henderson, 1982). 

Enligt Henderson (1982) bör sjuksköterskan och vårdteamet ställa patienten som centralfigur, 
vilket innebär att lära känna patienten för att veta vad individens önskningar är och vad 
han/hon behöver för att uppehålla livet och återvinna hälsan. WHO definierar hälsa som: 
”Health is a state of complete physical, mental and social well being and not merely the 
absence of disease or infirmity” (World Health Organization, 2012). Alla människor har 
grundläggande behov som bör tillfredsställas, men på ett varierande sätt utifrån individens 
synsätt på sin hälsa och sina behov. Genom att lyssna på patienten och uppmuntra denne att 
uttrycka sina känslor på ett varierande sätt kan sjuksköterskan komma patienten in på livet. 
Känslorna från patienten kan uttryckas i form av ord, tystnad, uttryck och rörelse (Henderson, 
1982). Postoperativ smärta medför individuella variationer i upplevelsen eftersom det 
påverkas av en rad olika faktorer som ingreppets art, oro, rädsla och kvaliten på den 
postoperativa omvårdnaden. Därför är smärtbedömning av stor betydelse (Rawal, 1999).  

För att kunna bedöma patientens behov vid smärta krävs det att sjuksköterskan har kunskaper 
om olika bedömningsstrategier (Sjöström et al. 1997). Henderson (1982) betonar att aktivt 
lyssnande, uppmärksamhet samt förståelse behövs för att skapa en god vårdrelation och för att 
förstå andra människors behov. Sjuksköterskans uppgift är att kartlägga, vara lyhörd och 
försöka planera och tillgodose patientens individuella behov. Teorin belyser att patientens 
behov är individuella och att de tolkas olika samt att god omvårdnad ska utformas i samtycke 
med patienten (Henderson, 1982). Många av teorins grunder kan vara användbara vid möte 
med patienter med postoperativ smärta. Därför är vald teori passande till studiens syfte. 
Dahlberg et al. (2003) har använts som ett komplement för att förklara och tydliggöra begrepp 
i studien.  

Trots att det finns mycket forskning om smärtbehandling är fördjupad kännedom om 
sjuksköterskors upplevelser av bedömning av postoperativ smärta begränsad (Lauzon & 
Clabo, 2004). Därför är det viktigt att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att bedöma 
patienter med postoperativ smärta. 

SYFTE 
Syftet var att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att bedöma patienter med postoperativ 
smärta.  

METOD 
En litteraturstudie med kvalitativ, induktiv ansats har utförts. Enligt Forsberg och Wengström 
(2008) kan människans subjektiva upplevelse av omvärlden undersökas och klarläggas genom 
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en kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats behövs för att belysa människans upplevelse av ett 
fenomen i ett sammanhang och uppnå förståelse samt skapa mening (Forsberg & Wengström, 
2008). Studien har grundats på primärkällor i form av publicerade vetenskapliga artiklar. 
Enligt Polit & Beck (2012) bör primärkällor användas då de är mest pålitliga eftersom 
forskarna både har skrivit och genomfört studien. 

Datainsamling  
Databaserna Cinahl och Medline har använts i litteratursökningen för att hitta relevanta 
artiklar. Anledningen till valet var att både Cinahl och Medline innehåller referenser inom 
omvårdnad (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Sökningen genomfördes gemensamt och 
följande Mesh termer valdes utifrån studiens inklusionskriterier: postoperative pain, pain 
measurement, nurse-patient relation, observation (keyword), nurses, postoperative care, 
qualitative studies, qualitative research och nurse attitudes. Beroende på vilken databas som 
sökningen utfördes i anpassades sökorden efter databasens uppslagsverk (thesaurus), 
exempelvis qualitative studies i Cinahl blev qualitative research i Medline. Fritext-sökning 
gjordes på ordet observation i Cinahl då det inte fanns som Mesh-term. Booleska 
sökoperatorn AND användes i både Cinahl och Medline för att kombinera sökorden. Genom 
att använda sökoperatorn AND kan fokus på mer relevanta artiklar inom valt område 
användas i studien eftersom sökoperatorn avgränsar sökningen (Willman et al. 2006). 
Litteratursökningen genomfördes i båda databaserna med samma kombination av sökord för 
att bredda urvalet (se bilaga 1). 

Urval 
Artiklarna som inkluderades i studien var publicerade i vårdvetenskapliga tidsskrifter och vid 
sökningen markerades Research Article samt Peer Reviewed, vilket innebar att någon 
sakkunnig inom området granskat artikeln innan den publicerades (Willman et al. 2006). 
Artiklar på svenska och engelska har inkluderats till studien samt material som omfattade 
sjuksköterskans upplevelse av bedömning av postoperativ smärta hos vuxna män och kvinnor. 
Dessutom skulle artiklarna vara utförda med hjälp av intervjuer eller observationer. I studien 
inkluderades artiklar som var publicerade på 2000-talet för möjligheten till ny forskning. För 
att få olika synvinklar inom valt ämne gjordes inga begränsningar gällande geografiskt 
område. Artiklar som innehöll barn exkluderades från studien. I FN:s konvention som 
behandlar barn och deras rättigheter definierar ordet barn som en människa som inte fyllt 18 
år (FN-förbundet UNA SWEDEN, 2010). Dessutom exkluderas artiklar som var inriktade på 
farmakologisk behandling, långvarig smärta, skrivna berättelser och dagboksanteckningar. 
Utifrån studien inklusions och exklusionskriterier valdes artiklar ut gemensamt genom att 
först läsa titeln för att se om den möjligtvis kunde svara mot syftet. Därefter lästes abstract för 
att få större insikt i artiklens innehåll och design. Resultatdelen lästes igenom gemensamt på 
de artiklar vars titel och abstract svarade mot studiens syfte. Diskussion fördes om artiklarnas 
relevans vilket tillslut medförde att 12 vårdvetenskapliga artiklar framkom ur sökningarna. 
Därefter gjordes en gemensam genomgång av de 12 artiklarnas referenslistor som bidrog till 
ytterligare två artiklar som söktes manuellt på titeln (se bilaga 1). Enligt Forsberg & 
Wengström (2008) bör referenslistor studeras för att inte missa artiklar som berör ämnet. 
Datainsamlingen resulterade slutligen i 14 vårdvetenskapliga artiklar.   

Samtliga 14 artiklar lästes och granskades enskilt. Kvalitetsbedömningen av artiklarna har 
utförts utifrån Forsberg & Wengström (2008) granskningsprotokoll. Ett modifierat 
granskningsprotokoll som bestod av 23 frågor, varav ett poäng tilldelades för varje Ja och noll 
poäng för varje Nej. Poängsumman räknades sedan om i procent av den totala poängsumman. 
Artiklarna bedömdes utifrån följande graderingsskala: låg (60-69 %), medel (70-79%) och 
hög (80-100%) kvalitet (se bilaga 2). Efter jämförelse av artiklarnas innehåll och kvalitet 
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återstod nio artiklar, varav åtta med hög kvalitet och en med medel kvalite (se bilaga 3). Fem 
artiklar exkluderades på grund av för låg kvalitet. I en av artiklarna hade författarna 
kombinerat kvalitativ och kvantitativ metod där endast den kvalitativa resultatdelen användes 
i föreliggande studie.  

Analys 
Analysprocessen genomfördes i form av en kvalitativ innehållsanalys utifrån Graneheim & 
Lundmans (2004) tolkning. Innehållsanalys innebär att på ett systematiskt och stegvis sätt 
klassificera data för att lättare kunna identifiera kategorier (Forsberg & Wengström, 2008). 
Alla nio artiklar studerades var för sig för att få en överblick och ökad förståelse för helheten i 
innehållet. Meningsbärande enheter markerades enskilt i texten med hjälp av 
markeringspennor. En meningsenhet kan utgöras av ord, meningar och stycken av texten som 
hör ihop genom sitt innehåll och sammanhang (Graneheim & Lundman, 2004). Därefter 
fördes en diskussion tillsammans om de utvalda meningsenheterna för att försäkra att det 
viktigaste innehållet från artiklarna hade valts ut till resultatet och att de svarade mot studiens 
syfte. Meningsenheterna fördes över till ett Word-dokument i orginalspråk som därefter 
gemensamt kondenserades och översattes till svenska. Enligt Graneheim & Lundman (2004) 
innebär kondensering att texten kortas ned samtidigt som det centrala innehållet bevaras. För 
att kortfattat beskriva innehållet i en meningsenhet försågs texten med en kod och enligt 
Graneheim och Lundman (2004) utgörs en kategori av koder som har ett likartat innehåll. 
Meningsenheterna skrevs ut och klipptes isär. Utifrån koderna sorterades meningsenheterna 
gemensamt in i kategorier och underkategorier som blev försedda med en specifik färg för att 
skilja kategorierna åt. Exempel på innehållsanalys se bilaga 4.  

Etiskt övervägande 
De nio artiklarna som valdes ut till innehållsanalysen innehöll etiska resonemang, vilket 
innebär att deltagarna har fått information om studien och dess syfte. Deltagarna har själva 
fått bestämma om medverkan och blivit informerade om rätten att när som helst dra sig ur 
studien samt att alla uppgifter som lämnas behandlas strikt konfidentiellt (Polit & Beck, 
2012). Hur forskning ska bedrivas finns beskrivet i förordningen om etikprövning av 
forskning som avser människor. Innehållet består av riktlinjer som innebär att forskningen 
inte får utsätta den enskilde för hälso- och säkerhetsrisker samt att den personliga integriteten 
skall bevaras (SFS 2003:615).         
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RESULTAT 
Innehållsanalysen resulterade i tre kategorier; interaktionen mellan sjuksköterskan och 
patienten en faktor för bra smärtbedömning med underkategorin; sjuksköterskans förtoende 
för patienten. Andra kategorin observation av patienten. Tredje kategorin sjuksköterskans 
erfarenhet och kunskap med underkategorin smärtskalor. I figur 1 (se nedan) illustreras varje 
kategori och underkategori.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Kategorier och underkategorier.                         

                                                                                 

Interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten en faktor för bra smärtbedömning  
Resultatet visade att sjuksköterskorna ansåg att en bra vårdrelation till patienten postoperativt 
var en förutsättning för att bedöma och finna symtom på patientens smärta (Rejeh, Ahmadi, 
Mohammadi, Kazemnejad & Annosheh, 2009). Vikten av att lyssna på och ge patienten 
emotionellt stöd i form av kommunikation, information, tröst, respekt samt att lita på 
patienten lyftes fram av sjuksköterskorna som viktiga element för utvecklandet av 
vårdrelationen. Dessa element kunde underlätta för sjuksköterskan att sätta sig in i patientens 
situation och få en bättre förståelse för deras upplevelse av smärtan (Blondal & 
Hallodorsdottir, 2009; Dihle, Bjolseth & Helseth, 2006; Rejeh, Ahmadi, Mohammadi, 
Kazemnejad & Annosheh, 2009). En sjuksköterska beskrev det på följande vis:  

”Patients are more appreciative…because you sit and listen to them…so 
they’re thinking ’oh good’, there’s something going to be done about it’… 
they’re more inclined to do things…you develop a better 
relationship…and they trust you.” (Lauzon Clabo, 2007, s. 536).   
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Sjuksköterskorna angav att det var viktigt att informera patienterna före en operation för att 
minska deras oro om smärta postoperativt. Resultatet visade också att information endast 
förmedlades till patienten när de själva efterfrågade det. Den information som dock gavs till 
patienten innehöll för det mesta de rutiner som förelåg på avdelningen (Dihle et al. 2006). 
Patienter med smärta postoperativt uppvisade oro på ett varierande sätt som exempelvis 
sömnsvårigheter, rastlöshet, svettningar, snabb och ytlig andning samt nedstämdhet (Manias, 
2003). Genom att dämpa oro kunde patienternas uppfattning om smärta förändras. En 
sjuksköterska beskrev ett sätt att lindra oro och smärta hos patienter under den postoperativa 
fasen, kunde vara att spendera tid och lyssna på dem. Detta kunde medföra att patienterna 
blev lugnare och kände trygghet (Richards & Hubbert, 2007).  Dock framkom det att 
sjuksköterskorna ansåg att tidsbrist och ökad arbetsbelastning påverkade vårdrelationen. 
Möjligheten att sitta och lyssna på patienten fanns inte, vilket begränsade relationen och det 
blev i sin tur ett hinder för sjuksköterskorna i smärtbedömningen (Rejeh, Ahmadi, 
Mohammadi, Kazemnejad & Annosheh, 2009).  

”we must after surgery have relationship with the patient and look for 
his/her any symptom of pain to achieve patient´s sedate,… or overtime we 
must be assign to listen to the patient´s word in detail about of pain, but 
instead, we just watch them with hurry and do certain routine 
interventions for them, unfortunately, we don´t have much time to sit down 
and pore and listen to our patients’ complaints of stress and pain” (Rejeh 
et al. 2009, s. 277). 

Av resultatet framkom det att sjuksköterskor förväntade sig smärta hos patienterna 
postoperativt och att den mest intensiva smärtan skulle uppkomma i den postoperativa 
perioden när narkosen hade släppt (Kim, Schwartz-Barcott, Tracy, Fortin & Sjöström, 2005). 
Sjuksköterskorna betonade betydelsen av att varje patient är unik och individuell på sitt egna 
vis. Denna uppfattning medförde att flertalet sjuksköterskorna lärde sig att lyssna på och utgå 
ifrån patienternas egna smärtupplevelser vid smärtbedömningen (Kim et al. 2005; Lauzon 
Clabo, 2007). Vissa sjuksköterskor ansåg att patientens verbala uttryck var den mest 
tillförlitliga källan för att få reda på om patienten upplevde smärta (Lauzon Clabo, 2007; 
Richards & Hubbert, 2007). Effektivaste sättet att få patienten att prata om sin postoperativa 
smärta, upplevdes av vissa sjuksköterskor vara genom att ställa en direkt fråga om smärtan. 
En direkt fråga verkade underlätta för patienten att prata om sin smärta då sjuksköterskorna 
ansåg att de inte frivilligt skulle ta upp ämnet. Vissa av sjuksköterskorna väntade inte på att 
patienten skulle prata om sin smärta utan hade som vana att alltid fråga aktivt och lyssna på 
patientens uttalande. Andra sjuksköterskor ställde indirekta och generella frågor om 
patientens tillstånd vilket ofta medförde att patienten inte nämnde något om sin smärta (Dihle 
et al. 2006; Kim et al. 2005; Manias, 2003). Två sjuksköterskor belyste vikten av att 
tydliggöra patientens smärta genom att fråga om andra tänkbara orsaker (Kim et al. 2005; 
Richards & Hubbert, 2007). Tendenser fanns hos vissa sjuksköterskor att de enbart bedömde 
smärtan vid operationssåret och inte tog hänsyn till att patienten kunde uppleva smärta av 
annan orsak exempelvis förstoppning eller av en urinkateter (Manias, Botti & Bucknall, 2002)  

Flertalet sjuksköterskor påminde och informerade patienterna om att rapportera sin smärta 
innan den blev ihållande, framförallt i samband med mobilisering (Dihle et al. 2006; Manias, 
2003; Manias et al. 2005). Sjuksköterskorna upplyste patienterna om hur viktigt det var med 
tidig mobilisering efter operation (Manias et al 2002). Under mobiliseringen förekom det att 
sjuksköterskorna lyssnade på patientens klagomål om smärta, men vidtog inga åtgäder eller 
följde upp det förrän i slutet av aktiviteten. Vidare visade resultatet att ett fåtal sjuksköterskor 
accepterade och förväntade sig att patienten skulle tolerera en viss grad smärta under 
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mobilisering och även vid byte av förband runt operationssåret. Om patienten uttryckte någon 
form av smärta fortsatte sjuksköterskan med mobiliseringen eller förbandsbytet och berömde 
patienten till dess att aktiviteten var färdig (Dihle et al. 2006; Manias et al. 2002; Manias et al. 
2005). 

Sjuksköterskans förtroende för patienten 
Flera sjuksköterskor påpekade att de litade på vad patienten berättade om sin smärta i den 
postoperativa fasen eftersom det var de som upplevde smärtan och ingen annan (Kim et al. 
2005). Sjuksköterskorna hade utifrån patienterna lärt sig att smärtan var olika för alla och 
likaså uppfattningen (Lauzon Clabo, 2007). En sjuksköterska sa följande:  

”Relying on the patient, you know, what the patient tells you, that’s what 
you need to go by first and foremost…” (Kim et al. 2005, s.7). 

Självrapport från patienterna angående sin postoperativa smärta kunde betraktas av 
sjuksköterskorna som en bedömning av deras trovärdighet (Lauzon Clabo, 2007). 
Sjuksköterskorna försökte vårda alla patienter med smärta utan fördomar, men det var en 
utmaning, då de inte ansåg sig själva vara fördomsfria. Detta medförde en spänning mellan 
sjuksköterskans plikt och känsla vid smärtbedömningen, eftersom de hade svårt att hålla 
tillbaka sina egna subjektiva åsikter om patienternas smärta (Blondal & Halldorsdottir, 2009; 
Richards & Hubbert, 2007). Resultatet visade att sjuksköterskor ansåg att patienternas 
beskrivning av smärta inte alltid var trovärdig. En sjuksköterska beskrev känslan som uppstod 
inom henne vid tvivel på patienten:  

”I felt it was a strain, really on human nature – are you doing something 
wrong? Or are you doing right? Or are you just cruel to refuse to give it 
to him? – really, what should you do?” (Blondal & Halldorsdottir, 2009, s. 
2901).   

Dessa tvivel hos sjuksköterskorna uppkom när orsaken till smärtan var oklar eller när smärtan 
var svår att kontrollera. Andra situationer då tvivel uppkom var när patienter konstant frågade 
efter mer läkemedel eller när sjuksköterskorna upplevde att patienterna överskattade sin 
smärta just för att få högre dos av läkemedel (Blondal & Halldorsdottir, 2009; Lauzon Clabo, 
2007). Sjuksköterskorna ansåg det mer stressande och påfrestande vid bedömning av patienter 
med en bakgrund av missbruk. Sjuksköterskorna upplevde att de saknade kompetens för att 
bedöma deras smärta och behovet av läkemedel. Känslorna som uppstod hos sjuksköterskorna 
vid vård av dessa patienter var frustration och rädsla på grund av tvivel på deras kunskap 
(Blondal & Halldorsdottir, 2009; Lauzon Clabo, 2007).  

Observation av patienten 
Flertalet sjuksköterskor angav att de uppmärksammade patientens smärta postoperativt genom 
både verbala och icke-verbala tecken. Vidare berättade sjuksköterskorna att de för det mesta 
utgick ifrån objektiva kriterier vid bedömningen av smärta och att verbala uttryck från 
patienten var av sekundär betydelse (Blondal & Halldorsdottir, 2009; Dihle et al. 2006; Kim 
et al. 2005; Lauzon Clabo, 2007; Manias et al. 2002; Richards & Hubbert, 2007). Vissa 
sjuksköterskor betonade att den mest användbara strategin i bedömningen var att observera 
hur patienten såg ut.  

”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). 
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Bedömningsstrategin innefattade observation av kroppsspråk, hur patienten rörde sig, 
ansiktsuttryck och vitala tecken. Kontroll av de vitala tecknen bestod av blodtryck, 
hjärtfrekvens, pupillstorlek, andningsfrekvens och hudfuktighet. I vissa fall tog 
sjuksköterskorna till mer aktiva åtgärder som att palpera området runt operationssåret för att 
bedöma smärtintensiteten (Kim et al. 2005; Richards & Hubbert, 2007). 

”...just by pressing along the incision line to see if that was more 
painful...just by touching it” (Kim et al. 2005, s.6). 

Sjuksköterskorna hävdade att patienterna hade lindrig eller ingen smärta om de kunde sova, 
röra sig obehindrat eller inte nämnt något om smärta (Dihle et al. 2006; Kim et al, 2005; 
Lauzon Clabo, 2007).  

Sjuksköterskans erfarenhet och kunskap 
Resultatet visade att sjuksköterskorna utgick från sina tidigare erfarenheter och kunskaper vid 
bedömning av postoperativ smärta hos patienter (Kim et al. 2005). Smärtbedömningen 
började för vissa sjuksköterskor innan de hade träffat patienten genom att kontrollera 
patientens journal med fokus på ingreppets art (Lauzon Clabo, 2007). Sjuksköterskorna 
använde sina tidigare erfarenheter för att klassificera och dela in patienterna i fack utifrån 
ålder och typ av kirurgiskt ingrepp. Olika ingrepp gav enligt sjuksköterskorna en viss grad av 
smärta och med hjälp av indelningen kunde de få en uppfattning om patientens 
smärtintensitet. Fokus var inte på den individuella patienten utan på hur tidigare patienter 
hade upplevt smärtan efter ett särskilt ingrepp (Kim et al. 2005; Lauzon Clabo, 2007; Manias, 
2003). 

”I did expect a little bit of pain...but certainly not an 8, and an 8 seems 
kind of high for a…for a patient who just had a neck surgery, thyroid 
surgery…” (Kim et al. 2005, s.7). 

Dock fanns det sjuksköterskor som använde denna klassificering som en sekundär bedömning 
och betonade att det primära var att bedöma patienten som en enskild individ (Lauzon Clabo, 
2007). Skillnader förekom också bland erfarna och mindre erfarna sjuksköterskor vid 
bedömning av smärta. Erfarna sjuksköterskor mätte regelbundet patienternas vitala tecken och 
hade av erfarenhet lärt sig relatera dessa fynd med patienternas upplevelse av smärta eller oro. 
Sjuksköterskor med mindre erfarenhet rådfrågade istället de erfarna sjuksköterskorna om 
vilken smärta patienterna upplevde då de inte hade utvecklat förmågan att relatera vitala 
tecken till smärtupplevelsen (Manias, 2003; Manias et al. 2002; Richards & Hubbert, 2007).   

Smärtskalor 
Sjuksköterskorna var medvetna om att smärtskattningsskalor var verktyg för bedömning av 
smärtintensiteten, men uppfattningen om smärtskalorna varierade. Vissa använde skalorna 
rutinmässigt och ansåg dem väsentliga, medan andra syftade på att smärtbedömningen var för 
personlig för att visas med hjälp av en smärtskala (Blondal & Halldorsdottir, 2009; Dihle et 
al. 2006; Lauzon Clabo, 2007). Oerfarna sjuksköterskor använde smärtskalan VAS vid 
bedömning av den postoperativa smärtan, medan erfarna sjuksköterskor tillämpade skalan 
mer som ett komplement till andra metoder som exempelvis palpation och mätning av vitala 
tecken (Manias, 2003). Sjuksköterskorna upplevde att äldre patienter och patienter med svåra 
smärtor postoperativt hade svårigheter att gradera sin smärta på skalan då det istället skapade 
irritation (Blondal & Halldorsdottir, 2009; Manias, 2003). 
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DISKUSSION 
Metoddiskussion 
En litteraturstudie med kvalitativ ansats valdes eftersom fokus ligger på att tolka och skapa 
mening samt få förståelse för människans subjektiva upplevelse av ett fenomen (Forsberg & 
Wengström, 2008). Enligt Polit & Beck (2012) är syftet oftast med kvalitativ studie dessutom 
att avslöja mångfalden i verkligheten och inte generalisera till en målgrupp. Kvantitativ ansats 
kunde inte användas i studien då syftet inte var att klassificera, se samband, förutsäga eller 
förklara, utan att undersöka upplevelsen av ett fenomen. En litteraturstudie gav möjlighet att 
sammanställa kunskapsläget inom det valda området utifrån tidigare genomförda empiriska 
studier. Om en empirisk studie baserad på intervjuer hade genomförts är det möjligt att ett 
annat resultat hade påvisats, då resultatet baseras på forskarens egen tolkning av insamlad 
data (Forsberg & Wengström, 2008). En empirisk studie baserad på intervjuer ansågs för 
tidskrävande och inte möjligt att genomföra då tiden till förfogande var tio veckor. Enligt 
Polit och Beck (2012) bör hänsyn tas till vilken tidsåtgång som är rimlig för att genomföra en 
studie.  

Litteratursökningen genomfördes i databaserna Cinahl och Medline. Databaserna ansågs 
relevanta för studien eftersom de innehåller referenser inom områden som medicin och 
omvårdnad (Willman et al. 2006). Användning av flera databaser hade antagligen medfört 
flera relevanta artiklar till studien. Trots detta uteslöts andra databaser eftersom de ansågs 
svåra att utföra sökningar i. De olika databaserna skiljer sig i uppbyggnad och det är viktigt att 
förstå varje databas struktur och sökning för att bibehålla fokus på valt område (Polit & Beck, 
2012; Willman et al. 2006). Samma sökningar genomfördes i båda databaserna för att bredda 
urvalet. Sökningarna i Cinahl och Medline utfördes på olika datum (se bilaga 1), vilket 
förmodligen kan ha påverkat datainsamlingen. Enligt Willman et al. (2006) uppdateras 
databaserna kontinuerligt och det är därför möjligt att relevanta artiklar kan ha publicerats 
som förbisetts. Söktermerna valdes utifrån problemformuleringen och de angivna 
inklusionskriterierna.  Söktermerna som användes ansågs passande utifrån studiens syfte och 
medverkade till att få fram relevanta artiklar. Söktermen observation valdes då studier utförda 
med observation som metod kunde belysa en situations komplexitet (Forsberg & Wengström, 
2008).  En annan sökterm som hade kunnat användas är interviews men eftersom de valda 
söktermerna bidrog till att få fram studier baserade på intervjuer användes inte denna sökterm.    

Vid sökningarna användes enbart booleska sökoperatorn AND för att kombinera de olika 
söktermerna och för att begränsa antalet träffar till ett hanterbart antal inom valt område. 
Annan sökoperator som kunde använts är OR, vilket hade medfört ett bredare sökresultat 
(Willman et al. 2006). Dock valdes sökoperatorn OR bort av den anledningen att det 
förmodligen hade resulterat i en ohanterbar mängd träffar. Alla söktermer kombinerades inte 
med varandra (se bilaga 1) vilket kan ses som en brist i studien. Fler kombinationer av 
söktermerna hade möjligtvis medfört att litteratursökningen blivit mer heltäckande (Forsberg 
& Wengström, 2008; Willman et al. 2006).  Många av artiklarna som ingick i studien 
innefattade både bedömning och behandling av postoperativ smärta. Studiens fokus var på 
upplevelsen av bedömningen och därför plockades enbart meningsenheter med bedömning ut. 
Dock var det svårt att inte nämna smärtbehandling i studien, då smärtbedömning är en del av 
behandlingen (Werner & Leden, 2010).   
Inklusionskriterierna var till hjälp för att begränsa antalet sökträffar och för att erhålla 
relevanta artiklar. Begränsade språkkunskaper medförde att enbart artiklar på svenska och 
engelska ingick i inklusionskriterierna. Begränsningar i språkkunskaperna kan ha medfört 
bortfall av artiklar med god kvalitet på andra språk. Enligt Willman et al. (2006) bör studier 
begränsas till att innefatta de språk som behärskas, eftersom forskningslitteratur även omfattar 
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andra språk. För att få olika synvinklar inom valt område valdes att inte begränsa studien 
geografiskt. Studierna som ingick i resultatet var utförda i Norge, England, USA, Iran, Island 
och Australien. Enligt Willman et al. (2006) bör resultat från andra länders studier ifrågasättas 
vad gäller relevansen för svensk hälso-och sjukvård. I föreliggande studie ingick ingen artikel 
som var genomförd i Sverige och därmed kan det vara svårt att avgöra om det går att överföra 
resultatet till svensk hälso- och sjukvård. Däremot kan resultatet i föreliggande studie öka 
förståelsen för sjuksköterskans upplevelse vid bedömning av postoperativ smärta. Studien var 
begränsad till att enbart innehålla vuxna män och kvinnor, då studien möjligtvis skulle bli för 
omfattade om barn hade inkluderats. Dessutom påträffas barn oftast på barnavdelningar med 
specialistutbildad personal. Beträffande artiklarnas publiceringsår var tanken att ny forskning 
skulle ingå i studien. Artiklar som var publicerade före år 2000 har därför uteslutits. Av de 
artiklar som ingick i resultatet var tre skrivna av samma forskare, vilket kan ha påverkat 
resultatet i föreliggande studie på grund av forskarens förförståelse. De tre studierna 
jämfördes med varandra och resultaten var liknande. Informationen som deltagarna lämnat i 
tidigare studier kan ha bidragit till annorlunda tolkning från forskarens tidigare erfarenheter 
och förförståelse. Med detta menas att forskaren utifrån sin förförståelse kan ha sökt 
omedvetet efter ett särskilt resultat (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008).    

Kvalitetsgranskningen av artiklarna genomfördes utifrån Forsberg & Wengström (2008) 
kvalitetsmall. Kvalitetsmallen användes för att bedöma den vetenskapliga kvaliteten på 
artiklarna och avgöra vilka artiklar som skulle inkluderas till studien. Kvalitetsmallen 
modifierades för att passa föreliggande studie (Willman et al. 2006). Beskrivande frågor togs 
antingen bort eller gjordes om till slutna frågor som enbart kunde besvaras med Ja eller Nej 
(se bilaga 2). I mallen togs tre punkter bort som ansågs irrelevanta för studien. Exempel på en 
fråga som anpassades var: Vilken urvalsmetod användes? gjordes om till: Framkommer det 
vilken urvalsmetod som har använts? Om inte modifieringen hade genomförts skulle det 
medfört att samtliga artiklar fått lägre poäng och därmed lägre kvalite. Alla artiklarna 
kvalitetsgranskades enskilt därefter sammanfördes tolkningarna och gemensamt fattades 
beslut om vilka artiklar som skulle ingå. Tolkningarna skilde sig åt beträffande två artiklar, 
men efter gemensam genomgång av de båda artiklarna med kvalitetsmallen som utgångspunkt 
uppnåddes enighet om kvaliteten på artiklarna. Enligt Willman et al. (2006) får granskningen 
större tyngd om den utförs av två oberoende granskare som sammanför sina tolkningar. 
Kvalitetsgranskning är en subjektiv bedömning (Willman et al. 2006), vilket kunde medfört 
ett annorlunda resultat om den hade utförts av andra.               

Innehållsanalysen genomfördes utifrån Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av 
kvalitativ innehållsanalys. Graneheim och Lundmans tolkning användes för att den bidrog till 
en översikt över viktiga begrepp och utförande av analysprocessen. Analysen inleddes med att 
enskilt läsa igenom artiklarna flera gånger. Meningsenheter valdes ut och en diskussion fördes 
om meningsenheternas relevans utifrån studiens syfte. För stora meningsenheter undveks då 
de kunde innehålla flera betydelser som kunde bli svåra att hantera. Dessutom undveks korta 
meningsenheter då risk för fragmentering förelåg (Graneheim & Lundman, 2004). 
Kondensering och kodning av meningsenheterna utfördes gemensamt. Under kondenseringen 
försöktes meningsenheterna kortas ned utan att förlora det centrala i innehållet (Graneheim & 
Lundman, 2004). I samband med kondenseringen översattes texten till svenska med hjälp av 
ett lexikon. Översättning av meningsenheterna upplevdes komplicerad att utföra då risk 
förelåg att viktig information från texten skulle gå förlorad. Engelska är inte modersmålet, 
vilket kan medföra risk för feltolkning av texten. Utifrån koderna skapades underkategorier 
och kategorier. I enlighet med Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning gjordes en 
jämförelse av kodernas innehåll avseende likheter och skillnader. Under denna process var det 
i början svårt att finna lämpliga kategorier, men efter upprepade genomgångar av 
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meningsenheterna och koderna identifierades slutligen olika mönster som resulterade i de 
presenterade kategorierna. Eftersom innehållsanalysen utfördes grundligt kan detta anses öka 
trovärdigheten i resultatet. I studien tillämpades induktiv ansats, vilket innebär att 
förutsättningslöst analysera och tolka texter (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). 
Objektivitet till materialet försökte upprätthållas under analysprocessen genom att läsa 
igenom texterna så förutsättningslöst som möjligt, för att undvika påverkan av förförståelsen 
vid tolkningen av texterna, vilket upplevdes svårt. Forsberg och Wengström (2008) hävdar att 
tolkning av data alltid är beroende av det perspektiv eller den förförståelse tolkaren har. I och 
med detta hade förmodligen utfallet av innehållsanalysen och resultatet blivit annorlunda om 
några andra hade utfört den då de hade tagit ut meningsenheter, kondenserat och kodat utifrån 
sin förförståelse.   

Resultatdiskussion 
Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att bedöma patienter med 
postoperativ smärta. Resultatet visar att sjuksköterskorna använder olika 
bedömningsstrategier vid bedömning av patienter med postoperativ smärta. 
Bedömningsstrategierna som framträder i resultatet är observation av patienten, fråga och 
lyssna på patientens verbala uttryck, utgå ifrån tidigare erfarenheter och kunskaper samt 
använda smärtskalan VAS. Detta styrks av Klopper, Andersson, Minkkinen, Ohlsson & 
Sjöström (2006) samt Sjöström et al. 2000). Patientens upplevelse av smärta kan bli offentlig 
genom att den kommuniceras med hjälp av både verbal och icke-verbal kommunikation som 
exempelvis gester och grimaser (Werner & Leden, 2010). Därför är det möjligt att använda 
dessa bedömningsstrategier även vid andra smärttillstånd. Svårigheter kan uppstå om 
patienten exempelvis lider av afasi och har kommunikationssvårigheter, som är en vanlig 
källa till felbedömning av smärtan. Postoperativ smärta kännetecknas av att den är 
vällokaliserad, det finns kännedom om när den börjar och vad den beror på, vilket kan 
underlättar för sjuksköterskan vid bedömningen. I reflektion till exempelvis långvarig smärta 
där bedömningen kan bli betydligt svårare, då den även bör innefatta bedömning av hur 
smärtan kan påverka patientens vardag och sociala funktioner (Werner & Leden, 2010).                       

Resultatet visar att en god vårdrelation till patienten är en faktor för att bedöma och finna 
symtom på patienternas smärta postoperativt. Detta styrks av Lindberg och Engström (2011) 
studie om intensivvårdssjuksköterskors upplevelse av att bedöma patienter med postoperativ 
smärta. Henderson (1982) betonar att aktivt lyssnande, lyhördhet och förståelse är viktiga 
komponenter som kan leda till en god vårdrelation och underlättar förståelsen för patientens 
behov. Relationen mellan sjuksköterskan och patienten skulle därför kunna ses som en viktig 
grund för smärtbedömningen. Resultatet visar att sjuksköterskorna anser att information till 
patienterna före operation är viktigt för att dämpa oro och förändra deras uppfattning om 
smärta postoperativt. Detta styrks av Rawal (1999) som menar att oro hos patienterna kan 
förstärka upplevelsen av den postoperativa smärtan. Dock framkommer det i resultatet att 
information endast lämnas till patienterna om de efterfrågar det. Patienterna kan uttrycka oro 
på ett varierande sätt och enligt Henderson (1982) kan sjuksköterskan bidra med information 
och uppmärksamma patientens oro genom att uppmuntra denne att beskriva sina känslor. 
Dock visar resultatet att sjuksköterskorna anser att ökad arbetsbelastning och tidsbrist 
påverkar vårdrelationen negativt då det inte finns tid till att prata med patienten. Detta styrks 
även av Abdalrahim, Majali och Bergbom (2010) samt Lindberg och Engström (2011). 
Resultatet visar att sjuksköterskorna lyfter fram att varje patient är unik och betydelsen av att 
lyssna på och utgå ifrån patientens egen smärtupplevelse vid smärtbedömningen. Detta kan 
knytas till Hendersons (1982) teori som betonar att alla individers behov är individuella och 
att sjuksköterskans uppgifter består i att kartlägga, vara lyhörd, planera och tillgodose 
patientens individuella behov.  
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Vissa sjuksköterskor anser att verbala uttryck från patienten är den pålitligaste metoden för att 
få en uppfattning om smärtintensiteten. Även Rawal (1999) samt Harper, Ersser och Gobbi 
(2007)  menar att vid smärtbedömning är patientens egen upplevelse viktig. Direkta frågor om 
smärtupplevelsen är det effektivaste sättet enligt sjuksköterskorna för att patienterna ska börja 
prata om sin smärta. Detta bekräftar Manias et al. (2004) i sin studie där sjuksköterskor 
observerades ställa enkla frågor till patienterna om deras smärtupplevelse.  

Resultatet visar att sjuksköterskorna upplyser patienten om att tidig mobilisering efter 
operation är viktigt och att säga ifrån innan smärtan blir ihållande under mobilisering. 
Anmärkningsvärt från föreliggande studie är att vissa sjuksköterskor inte utförde någon 
bedömning eller uppmärksammade patientens smärta under mobiliseringen. En del 
sjuksköterskor förväntar sig att patienten ska tåla en viss grad av smärta under mobiliseringen, 
och uttrycker patienten tecken på smärta fortsätter sjuksköterskorna med mobiliseringen. 
Detta avfärdar Rawal (1999) som menar att smärtbedömning bör utföras före och under 
mobilisering. Dahlberg et al. (2003)  menar att om sjuksköterskan inte uppmärksammar 
patientens smärta eller lidande blir följden att patienten fråntas rätten att delta aktivt i sin egen 
hälsoprocess och vårdande, vilket kan leda till vårdlidande. Enligt Henderson (1982) samt 
hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) skall vården utarbetas och genomföras i samråd 
med patienten vilket resultatet visar att så är inte fallet vid mobilisering. Genom att 
sjuksköterskan uppmärksammar patientens smärta och bidrar till adekvat lindring av den 
rörelserelaterade smärtan, kan det underlätta mobiliseringen och medföra en snabbare 
återhämtning (Rawal, 1999; Werner & Leden, 2010). 

Resultatet visar vidare på att det förekommer variationer i användandet av 
smärtskattningsskalor. En del sjuksköterskor anser skalorna som betydelsefulla vid 
smärtbedömning, medan andra sjuksköterskor tycker att smärtbedömningen är för personlig 
för att rapporteras på en smärtskala och använder därför inte skalorna lika ofta. Detta förkastar 
Harper et al. (2007) samt Söderhamn och Idvall (2003) som i sina studier visar att 
sjuksköterskorna använder smärtskalor i större utsträckning vid bedömning av postoperativ 
smärta. Resultatet påvisar att flertalet sjuksköterskor litar på vad patienten sa om sin 
smärtintensitet. Detta bekräftar Harper et al. (2007) samt Lindberg och Engström (2011) som i 
sina studier påvisar att smärta är en individuell upplevelse. Dahlberg et al. (2003) betonar 
dessutom att patienten skall ses och bedömas som den främsta experten på sig själv och därför 
är det viktigt att sjuksköterskan är lyhörd i förhållande till patienter med postoperativ smärta. 
Resultatet visar även att sjuksköterskorna i vissa fall tvivlar på patienternas beskrivning av 
smärta. Dessa tvivel uppkom främst när smärtan var svår att kontrollera eller i situationer när 
patienten konstant frågade efter mer läkemedel. Likartat resultat visar studier av Harper et al. 
(2007) samt Söderhamn och Idvall (2003). Anmärkningsvärt är dessutom att 
intensivvårdssjuksköterskor som har en högre utbildning också upplever svårigheter med att 
lita på patienter i dessa situationer (Lindberg & Engström, 2011). Tvivel som uppstår i 
samband med dessa situationer kan orsaka en inre konflikt och osäkerhet i yrkesrollen hos 
sjuksköterskorna samt leda till att de tvekar på sina egna kunskaper (Blondal & 
Halldorsdottir, 2009). 

Sjuksköterskor berättar att de uppmärksammar patientens smärta genom både verbala och 
icke-verbala tecken, men att de för det mesta utgick ifrån objektiva kriterier vid bedömningen 
av postoperativ smärta. Verbala uttryck från patienten i detta sammanhang är av sekundär 
betydelse. Detta fynd bekräftar Sjöström et al. (2000) samt Sjöström et al. (1997) vars studier 
påvisar att sjuksköterskorna oftast utgår ifrån att observera patienten istället för att bedöma 
patientens verbala uttryck för smärta. Rawal (1999) förkastar detta och menar att 
smärtbedömning som enbart baseras på observation och mätning av vitala parametrar är 
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otillräckligt, men att denna strategi är användbar på patienter med 
kommunikationssvårigheter. Därför kan det vara viktigt att sjuksköterskan har kunskaper om 
olika bedömningsstrategier för att bedöma postoperativ smärta optimalt. Henderson (1982) 
belyser i sin teori att patienter på ett varierande sätt kan uttrycka sina känslor och smärta i 
form av ord, tystnad, uttryck och rörelse.  

Resultatet påvisar att en del sjuksköterskor bedömer postoperativ smärta utifrån sina tidigare 
erfarenheter och kunskaper. Dessa utgångspunkter bidrar till att sjuksköterskorna kan 
klassificera och dela in patienter i olika fack utifrån ålder och ingreppets art. Sjuksköterskorna 
antar att patienterna upplever samma grad av smärta utifrån en viss sorts ingrepp. Liknande 
resultat uppvisar Sjöström et al. (1997)  genom att fokus vid bedömning av postoperativ 
smärta inte ligger på den individuella patienten utan hur tidigare patienter har upplevt smärtan 
efter ett särskilt ingrepp. Detta förkastar Abdalrahim et al. (2010) som understryker att 
sjuksköterskorna inte ska anta att patienten känner en viss grad smärta efter operation då varje 
patient är unik. Harper et al. (2007) anger att en möjlig förklaring till att fokus inte är på 
individen utan på ingreppets art kan vara en kombination av sjuksköterskans erfarenheter och 
påverkan av de dagliga rutinerna som finns på avdelningen. Rutinerna kan medföra att 
sjuksköterskan tar smärtan efter ett ingrepp för givet, då de genom sin erfarenhet bedömt 
många postoperativa patienter (Harper et al. 2007). Hendersons (1982) teori stödjer inte denna 
bedömningsstrategi, utan patienten skall ställas som centralfigur och betonar att behoven är 
individuella samt tolkas olika.  

SLUTSATS 
För att uppnå en god vård för patienten är bedömningen av postoperativ smärta en väsentlig 
del i smärtbehandlingen. Studien visar att sjuksköterskan använder olika strategier vid 
bedömning av postoperativ smärta. Vissa sjuksköterskor upplever att den verbala 
kommunikationen med patienten är viktigast vid bedömningen. Andra observerar patientens 
icke verbala tecken och utför mätningar av vitala parametrar. Studien visar dessutom att 
sjuksköterskans tidigare erfarenheter kan användas vid bedömningen av postoperativ smärta. 
Sjuksköterskorna upplever att vårdrelationen är betydelsefull för att kunna identifiera 
patienternas behov och på detta sätt bedöma smärta.  

Information till patienterna om smärta före operation anser sjuksköterskorna som 
betydelsefullt för att dämpa oro och ändra deras uppfattning om postoperativ smärta. 
Resultatet visar att det förekommer brister i informationen som ges till patienten. Därför vore 
det intressant med mer forskning om vad preoperativ information har för effekter och hur den 
uppfattas ur ett patientperspektiv.  
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Bilaga 1. Artikelsökning 1:3 
Databas Cinahl. 
 

Sökord Datum Avgränsningar Träffar Artiklar som 
kvalitetsgranskades 

Artiklar till 
resultatet 

Postoperative Pain 
AND Pain 
Measurement 
AND Nurse 
Patient relations 

2011-11-30 Peer-Reviewed; 
Research Article; 
English language 

14 2 1 

Postoperative Pain 
AND 
“observation” 

2011-11-30 Peer-Reviewed; 
Research Article; 
English language 

55 4 3 

Postoperative Pain 
AND Nurses 

2012-01-17 Peer-Reviewed; 
Research Article; 
English language 

13 0 0 

Postoperative Care 
AND Qualitative 
Studies 

2012-01-17 Peer-Reviewed; 
Research Article; 
English language 

44 1 0 

Postoperative Pain 
AND Nurse 
Attitudes 

2012-01-17 Peer-Reviewed; 
Research Article; 
English language 

67 1 1 
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Bilaga 1. Artikelsökning 2:3 
Databas Medline. 

Sökord Datum Avgränsningar Träffar Artiklar som 
kvalitetsgranskades 

Artiklar till 
resultatet 

Postoperative Pain 
AND Pain 
Measurement AND 
Nurse Patient 
relations 

2011-11-30 English Language 26 3 2 

Postoperative Pain 
AND Observation 

2012-01-27 English Language 7 0 0 

Postoperative Pain 
AND Nurses 

2012-01-27 English Language 40 0 0 

Postoperative Care 
AND Qualitative 
Research 

2012-01-27 English Language 32 1 0 

Postoperative Pain 
AND “Nurse 
attitudes” 

2012-01-27 English Language 0 0 0 
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Bilaga 1. Artikelsökning 3:3 

Databas Cinahl 

Manuell sökning på 
artiklarnas titel 

Datum Artiklar som 
kvalitetsgranskades 

Artiklar till resultatet 

”Pain and anxiety 
management in the 
postoperative gastro-surgical 
setting” 

2012-01-18 1 1 

“The challenge of caring for 
patients in pain: from the 
nurse´s perspective” 

2012-01-16 1 1 
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Bilaga 2. Modifierad kvalitetsmall utifrån Forsberg och Wengström (2008) 

1. Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen?    Ja          Nej 

2. Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna?  Ja          Nej 

3. Finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? Ja          Nej 

4. Framkommer det vilken urvalsmetod som har använts?  Ja          Nej 

5. Är undersökningsgruppen lämplig?    Ja          Nej 

6. Är fältarbetet tydligt beskrivet?    Ja          Nej 

7. Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll?) Ja          Nej 

8. Är teman utvecklade som begrepp?    Ja          Nej 

9. Finns det episodiskt presenterade citat?   Ja          Nej 

10. Är svaren kategoriserade och är bredden på kategorierna beskrivna? Ja          Nej 

11. Är svaren kodade?     Ja          Nej 

12. Är analys och tolkning av resultat diskuterade?   Ja          Nej 

13. Är resultaten trovärdiga? (källor bör anges)   Ja          Nej 

14. Är resultaten pålitliga? (undersökningens och forskarens trovärdighet) Ja          Nej 

15. Finns stabilitet och överensstämmelse? (fenomenet konsekvent beskrivet)      Ja          Nej 

16. Är resultatet återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? Ja          Nej 

17. Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data? Ja          Nej 

18. Kan resultaten återkopplas till den ursprunliga forskningsfrågan? Ja          Nej 

19. Stöder insamlade data forskarens resultat?   Ja          Nej 

20. Har resultaten klinisk relevans?    Ja          Nej 

21. Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?                       Ja          Nej 

22. Finns risk för bias?     Ja          Nej 

23. Håller du med om slutsatserna?                         Ja          Nej 

Poängfördelning: 

Hög kvalitet: 19-23 

Medel kvalitet: 17-18   

Låg kvalitet: 0-16 

För orginalmall se Forsberg och Wengström (2008).
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Bilaga 3. Artikelöversikt 1:4 

Författare, 
publicerad, land. 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Blondal, K., & 
Halldorsdottir. 2009, 
Island. 

“The challenge of 
caring for patients 
in pain: from the 
nurse´s 
perspective” 

Syftet var att öka 
förståelsen för hur det 
är för sjuksköterskor 
att vårda patienter med 
smärta 

Studien är kvalitativ med en 
fenomenologisk ansats. 
Ostrukturerade intervjuer 
gjordes med totalt 10 
sjuksköterskor från tre olika 
sjukhus på Island 

Resultatet visade att det 
är en utmaning att vårda 
patienter med smärta. 
Sjuksköterskans beslut 
och agerande mot 
patientens smärta 
påverkas av 
mellanmänsliga 
relationer, miljön och 
kunskaper.  

Hög 

Dihle, A., Bjolseth, 
G., & Helseth, S. 
2006, Norge. 

“The gap between 
saying and doing in 
postoperative pain 
management” 

Syftet var att få en 
ökad förståelse hur 
sjuksköterskor bidrar i 
behandlingen av 
postoperativa smärta i 
den kliniska 
verksamheten. Genom 
observation om hur de 
faktiskt utför 
behandling av 
postoperativ smärta 
och utforska deras 
uppfattning om ämnet  

Studien är kvalitativ med en 
deskriptiv design. 
Observationer och 
intervjuer av totalt nio 
sjuksköterskor på tre 
kirurgiska avdelningar på 
två sjukhus.  

Resultatet visade en 
skillnad i vad 
sjuksköterskorna sa i 
intervjuerna och vad de 
gjorde under 
observationerna. Denna 
skillnad verkade vara 
mindre när sjuksköter-
skorna utförde en aktiv 
handling mot 
patienternas 
postoperativa smärta. 
Ett ökat angreppssätt 
verkade öka 
smärtlindringen   

Hög 
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Bilaga 3. Artikelöversikt 2:4 

Författare, 
Publicerad, Land 

Titel Syfte Metod  Resultat Kvalitet 

Kim, H-S., Barcott, 
D-S., Tracy, S-M., 
Fortin, J-D., & 
Sjöström, B. 2005, 
New England 

“Strategies of Pain 
Assessment Used 
by Nurses on 
Surgical Units” 

Syftet var att 
identifiera de kriterier 
som sjuksköterskor 
faktiskt använde för 
att bedöma 
postoperativ smärta 
och den typ av 
kunskap som de lyfte 
fram från tidigare 
erfarenheter  

Studien är kvalitativ och ett 
strategiskt urval av 10 
sjuksköterskor från två 
postoperativa avdelningar 
har gjorts. Fem av dem 
hade mindre än sex års 
erfarenhet och resterande 
fem hade mer än sex års 
erfarenhet. 
Semistrukturerande och 
bandinspelande intervjuver 
användes och varje 
sjuksköterska intervjuvades 
vid fem olika tillfällen.  

Resultatet visade att 
sjuksköterskor använder 
olika strategier för att 
bedöma postoperativ 
smärta. Det fanns olika 
antaganden om smärta, 
som kan delas upp i 
objektiva och subjektiva 
kriterier. 

Hög 

Lauzon Clabo, L-M. 
2007, USA. 

“An ethnography of 
pain assessment 
and the role of 
social context on 
two postoperative 
units” 

Studiens syfte var att 
undersöka 
sjuksköterskans 
smärtbedömning på 
två postoperativa 
avdelningar 

Fas 1 observation av 
deltagarna. Fas 2 
observation av dag 
sjuksköterskan. Fas 3 
fokuserade på att utöka 
förståelsen av det sociala 
sammanhang vars effekter 
kan påverka 
smärbedömningen    

Resultatet visade att 
sjuksköterskorna 
använde 
bedömningskriterier 
från tre olika områden. 
1 patientens berättelse 2 
evidens 3 referenser för 
bedömning av 
mätresultat  

Hög 
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Bilaga 3. Artikelöversikt 3:4 

Författare, 
publicerad, land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Manias, E. 2003, 
Australien. 

”Pain and anxiety 
management in the 
postoperative gastro-
surgical setting” 

Syfte med studien var att 
undersöka hur sjuksköterskor 
behandlade patienternas 
smärta och ångest inom buk-
kirurgisk enhet 

Studien är av 
kvalitativ design. Sex 
sjuksköterskor 
observerades under tre 
olika tillfällen på en 
gastro-kirurgisk 
avdelning 

Resultatet visade att 
smärtbedömningen var 
problematisk för 
deltagarna. 
Bedömningen 
påverkades av olika 
bedömningsstrategier 
och att det förekom 
brister mellan 
sjukvårspersonalen i 
kommunikationen som 
påverkade 
bedömningen 

 

Hög 

Manias, E., Botti, M., 
& Bucknall, T. 2002, 
Australien 

”Observation of pain 
assessment and 
management – the 
complexities of 
clinical practice” 

Syftet med studien var att 
undersöka om sjuksköterskan 
och patientens interaktioner är 
förknippat med bedömning 
och hantering av smärta 

Tolv observationer 
genomfördes på tolv 
sjuksköterskor. Sex 
observationstider 
identifierades som 
huvudperioder för 
aktiviter i samband 
med smärta. Varje 
observation varade i 
två timmar     

Resultatet visade att 
det förekom hinder för 
att uppnå en effektiv 
smärtbehandling som 
påverkade 
sjuksköterskans 
bedömning och 
behandling av 
postoperativ smärta  

Hög 
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Bilaga 3. Artikelöversikt 4:4 

Författare, 
publicerad, land 

Titel Syfte  Metod Resultat Kvalitet 

Manias, E., Bucknall, 
T., & Botti, M. 2005, 
Australien.  

”Nurses Strategies for 
Managing Pain in the 
Postoperative Setting” 

Studiens syfte var att 
undersöka hur 
sjuksköterskan behandlade 
patienternas postoperativa 
smärta i det akuta skedet 

Studien är av både 
kvalitativ och kvantitativ 
design. Observationer 
och individuella 
intervjuer genomfördes. 
52 sjuksköterskor 
observerades på två 
kirurgiska avdelningar 

Sex teman kom fram; 
hantera smärta effektivt, 
prioritera 
smärtupplevelser, missa 
smärtsignaler, reglera 
och upprätthålla 
smärtbehandling, 
förebygga smärta, 
reaktiv smärthantering  

Hög 

Rejeh, N., Ahmadi, F., 
Mohammadi, E., 
Kazemnejad, A., & 
Anoosheh, M. 2009, 
Iran. 

”Nurses’ experiences 
and perceptions of 
influencing barriers to 
postoperative pain 
management” 

Syftet med studien var att 
få ökad förståelse för 
sjuksköterskors 
uppfattning om hinder som 
påverkar behandlingen av 
postoperativ smärta 

Studien är av kvalitativ 
design. 
Semistrukturerade 
intervjuer utfördes med 
26 sjuksköterskor 

Resultatet visade fyra 
teman; brist på kunskap, 
sjuksköterskans 
begränsade auktoritet, 
begränsad relation med 
patienten och hinder i 
smärtbehandlingen 

Medel 

Richards, J., & 
Hubbert, A-O. 2007, 
USA. 

“Experiences of Expert 
Nurses in Caring for 
Patient with 
Postoperative Pain” 

Syftet med studien var få 
en bättre förståelse hur 
sjuksköterskor bedömer, 
behandlar och vårdar 
patienter med postoperativ 
smärta 

Studien är kvalitativ med 
fenomenologisk ansats. 
Intervjuer utfördes med 
tre sjuksköterskor med 
minst fem års erfarenhet 

Fyra teman kom fram; 
helhetsperspektiv på 
människan, självständiga 
konsten att vårda, 
acceptera vad patienten 
säger, engagemang för 
kirurgisk vård 

Hög 
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Bilaga 4. Exempel på innehållsanalys 1:2 

Artikel Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Kim et al. (2005) Other nurses spoke of 
not waiting for the 
patients to talk about 
their pain but 
intentionally and 
actively asking and 
then listening to the 
patient 

Sjuksköterskorna frågade 
aktivt och lyssnade på 
patienten  

Fråga och lyssna  Interaktionen mellan 
sjuksköterskan och 
patienten en faktor för 
god smärtbedömning 

Rejeh et al. (2009) As we can see below, 
limited relationship 
between nurses and 
patients was also 
viewed as an 
important barrier for 
pain management by 
nurses 

Begränsad vård relation till 
patienten var ett hinder i 
smärtbehandlingen 

Begränsad vårdrelation 
var ett hinder 

 Interaktionen mellan 
sjuksköterskan och 
patienten en faktor för 
god smärtbedömning  

Dihle et al. (2006) The nurses knew 
about pain rating 
scales as a tool for 
assessing the intensity 
of pain, but said they 
seldom used them 

Sjuksköterskor kände till 
smärtskattningsinstrumenten 
som ett verktyg för 
smärtbedömning, men 
använde dem sällan 

Smärtskattningsinstrument 
användes sällan 

Smärtskalor Interaktionen mellan 
sjuksköterskan och 
patienten en faktor för 
god smärtbedömning 
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Bilaga 4. Exempel på innehållsanalys 2:2 

Artikel Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Lauzon Clabo (2007) Nurses described 
difficulties caring for 
clients whose pain was 
difficult to control and 
expressed concern 
about whether clients 
were always in their 
description of their pain 

Svårigheter och oro 
uppstod hos 
sjuksköterskan när 
smärtorna var svåra att 
kontrollera och om 
patienten alltid var ärlig 
i sin beskrivning av 
smärtan 

Svårigheter att tro på 
patienten 

Sjuksköterskans 
förtroende för patienten 

Interaktionen mellan 
sjuksköterskan och 
patienten en faktor för 
god smärtbedömning 

Kim et al. (2005) Nurses in this study had 
learned to look for 
overall body language 
(holding body, 
positioning), facial 
expression (grimacing), 
they way the patient 
moves, and vital signs 
(heart rate, respirations) 

Sjuksköterskorna hade 
lärt sig att observera 
kroppsspråk, 
ansiktsuttryck, hur 
patienten rör sig och 
vitala tecken 

Observation av 
kroppsspråk, 
ansiktsuttryck, rörelse 
och vitala tecken 

 Observation av 
patienten 

Kim et al. (2005) How it usually is. Here, 
the focus was not on the 
individual patient but 
rather on how patients 
with a certain type of 
surgery or anesthesia or 
a certain time after 
surgery usually 
experienced pain 

Fokus var inte på den 
individuella patienten. 
Utan på hur patienter 
brukade uppleva smärta 
efter ett särskilt 
ingrepp, bedövning, 
eller en viss tid efter ett 
ingrepp.  

Sjuksköterskorna kände 
till smärtan utifrån 
ingreppet 

 Sjuksköterskans 
kunskap och erfarenhet 
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