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Sammanfattning 

Postoperativ smärta är en vanlig företeelse efter operationer. Sjuksköterskan ska 

kunna bedöma smärta, utvärdera smärtlindringen och därmed kunna lindra 

lidande. Syftet med denna studie var att belysa postoperativ smärthantering ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. Metoden var en litteraturstudie som har genomförts med 

en kvalitativ ansats. Datainsamlingen har skett genom artikelsökning i olika 

databaser. Analysen genomfördes enligt Graneheim och Lundmans analysmetod. 

Resultatet visar betydelsen av sjuksköterskornas inställning till postoperativ 

smärthantering. Det finns många sjuksköterskor som känner hjälplöshet inför 

smärthanteringen av postoperativa patienter och de konstaterar vikten av kunskap. 

Sjuksköterskorna hade olika strategier i deras smärtbedömning. Slutsatsen av 

studien var att postoperativ smärthantering är ett komplext område där 

sjuksköterskan måste ta hänsyn till många aspekter. Denna litteraturstudie påvisar 

inställningens betydelse hos sjuksköterskan och att det finns ett behov av 

generella direktiv vid postoperativ smärthantering.  

 

Nyckelord: omvårdnad, postoperativ smärta, sjuksköterskeperspektiv, 

smärtbedömning, smärthantering   
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INLEDNING 

Postoperativ smärta är en vanlig företeelse efter operationer. Att sjusköterskor 

kommer i kontakt med patienter med postoperativ smärta i sitt yrke är vanligt 

förekommande. Sjuksköterskan skall kunna lindra lidande, bedöma smärta samt 

utvärdera smärtlindrande behandlingar (International Council of Nurses, 2006). 

Kan sjuksköterskan inte hantera patienters postoperativa smärta så är det ett 

vårdlidande. Vårdlidande beskrivs som lidande åsamkade av den vård de får 

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

 

BAKGRUND 

Sjukskötskans roll 

Sjuksköterskan har en unik roll i postoperativ smärthantering då de är den 

yrkesgrupp som träffar patienten mest i smärttillstånd. Sjuksköterskorna skall 

kunna identifiera och bedöma hur smärtan bör lindras. De skall kunna samarbeta i 

ett team med andra yrkesgrupper runt patienten för en smidig smärthantering 

(Musclow, Sawhney & Watt-Watson, 2002). Travelbee (1971) beskriver 

sjuksköterskans roll kring patienter inom kirurgin som en expert i fysisk 

omvårdnad och som kan tillmötesgå individens behov genom vårdtiden. 

Sjuksköterskan skall observera och kommunicera med individen så den kan känna 

tillit för sin sjuksköterska. Sjuksköterskans mål skall vara att klarlägga hur 

individen upplever den pre- och postoperativa tiden. Vidare skall hon bedöma 

individens ångest, klarlägga vad individen vet eller vad doktorn sagt om det 

kirurgiska ingreppet. Det sista målet är att identifiera behov, problem eller luckor i 

kunskap eller information och förklara vad individen vill veta om den väntande 

kirurgin. Ingen kan se ångest, men det uppträdande ångest leder till kan 

observeras. Just därför bör sjuksköterskan kontrollera patienternas uppträdande. 

Om sjuksköterskan inte vet varför en patient är ångestpåverkad så kan hon heller 

inte hjälpa personen att klara av sina känslor. Istället bör sjuksköterskan hjälpa till 

och hantera patientens ångest och starka möjligheterna till att handskas med dem 

känslor som patienten upplever. Slutligen poängteras att sjuksköterskan inte kan 

lösa alla mänskliga problem eller möta alla patienters behov. En viktig del i 

sjuksköterskans yrke är att bedöma och intervenera tills effekt har blivit uppnådd. 

Därefter utvärderas effekten av de åtgärder sjusköterskan tagit antingen genom att 

fråga patienten eller genom att observera uppträdandet hos patienten (Travelbee, 

1971).  

Lidande  

Travelbee (1971) menar att lidande är en upplevelse som är unik för varje individ 

som upplever den. Varje människa lider eftersom hon är en människa och lidandet 

är en aspekt av människans natur. Lidande definieras som missnöje av olika grad 

mentalt, fysiskt eller själsligt obehag. 

 

Postoperativ smärta är ett onödigt lidande som kan påverka patientens 

mobilisering och tillfrisknande (Werner & Strang, 2005). 

Vårdlidande är enligt Eriksson (2003) det lidande som upplevs i relation till 

vårdsituationen. De olika formerna av lidanden är svåra att skilja åt. Vårdlidande 

kan dock sammanfattas i övergripande kategorier: kränkning av patientens 
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värdighet, fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven vård. Vårdlidandet 

kan ses som ett onödigt lidande som med alla medel bör elimineras. Vidare 

understryker Eriksson (2003) att vårdpersonalen idag ofta litar för mycket på 

teknik och tappar fokus på människan.  

 

Studier av Apfelbaum, Chen, Shilpa & Tong, (2003) pekar på att upp till 80% av 

patienterna upplever akut smärta efter kirurgi. Watt-Watson, Stevens, Garfinkel, 

Streiner & Gallop, (2001) menar att akut smärta försvårar vårdtiden för patienten 

och resulterar i mer komplikationer vilket i sin tur leder till längre tid på sjukhus 

och en större risk för långvarig smärta. En långvarig smärta kan utvecklas till ett 

livslidande enligt Eriksson (2003) då det är lidande som upplevs i relation till 

livet. Livslidandet är en del av livet, människan kan inte undkomma det. Dock är 

lidande inte synonymt med ohälsa. Livslidandet kan innebära att vara begränsad i 

sin tillvaro till att känna ett hot mot sin existens (a.a). 

Smärta 

International Association for the Study of Pain (IASP, 1979), definierar 

smärta som: 

”En obehaglig sinnesförnimmelse och känslomässig upplevelse 

som hör ihop med faktisk eller potentiell vävnadsskada eller 

beskrivs i termer av sådan skada” (IASP, 1979 s. 249). 

 

”Smärta är ett obehagligt subjektivt sinnesintryck som innehåller både 

kroppsliga och själsliga komponenter” (Werner & Strang, 2005, s. 13). 

 

Nocipetiv smärta utlöses vid stimuli som aktiverar nociceptorer (smärtreceptorer). 

Den nociceptiva smärtan kan delas in i somatisk och viceral (smärta från de inre 

organen). Smärtan kan utlösas av mekanisk, kemisk påverkan och extrema 

temperaturer. Vid en operation är smärta oundviklig eftersom kroppens vävnader 

skadas när huden penetreras av operatörens verktyg. Vävnadsskadan ökar 

känsligheten i den skadade vävnadens nociceptorer och en inflammatorisk process 

startar med biokemiska substanser som frigörs.  Den inflammatoriska processen 

påverkar nervfiber som via ryggmärgens bakhorn förmedlar smärtsignaler till 

hjärnan (Lindholm, 2004). 

 

Enligt Hawthorn & Redmond (1999) är rädslan av vad som orsakar smärtan kan 

vara så stark att vissa personer föredrar att leva med den. Ovilja att rapportera 

smärta kan även grunda sig i kulturella eller andliga traditioner. Patienten är 

beroende av sjuksköterskans tro på patientens smärtupplevelse. För att få en 

effektiv smärtbehandling krävs att den vårdande sjuksköterskan har en bra dialog 

och interaktion med patienten. Smärta är en subjektiv upplevelse och är unik för 

var person, den kan ha mer än en fysisk dimension och bottna i emotionella 

stämningslägen (a.a). 

 

Smärttyper 

Akut smärta förkommer vid större vävnadspåverkan, exempelvis vid trauma våld, 

operativa ingrepp eller tumörsjukdom. Den akuta smärtan är oftast tillfällig och 

försvinner när vävnaderna läkt. Långvarig smärta avses smärttillstånd som 
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kvarstår mer än tre månader efter den förväntade läkningen av vävnadsskadan. 

Tidigare användes termen kronisk smärta, men den bör undvikas då patienten kan 

tro att smärtan är obotbar (Werner & Strang, 2005). 

Att mäta smärta  

Det är viktigt att kunna bedöma patienters smärtintensitet. Sjuksköterskan har till 

hjälp ett verktyg som heter VAS (Visuell Analog Skala). VAS gör att patienten 

kan förklara för sjuksköterskan hur intensiteten i smärtan är. VAS består av en 

linje som har siffrorna 0 till 10 där 0 är ingen smärta alls och 10 är värsta tänkbara 

smärta. Patienten får själv sätta markören på linjen där patienten upplever att hon 

befinner sig i sin smärtupplevelse. Användningen av VAS har visat sig förbättra 

smärtbehandlingens kvalité avsevärt i Sverige under de senaste decennierna. VAS 

kan inte användas på barn under 6 år, patienter med kognitiva svårigheter, grava 

motoriska störningar eller synhandikapp (Werner & Strang, 2005).  

 

En annan metod för att mäta smärta är en verbal beskrivande skala. Där används 

istället termer som t.ex. Ingen, mild, medelsvår, svår eller outhärdlig smärta. Det 

är ofta omöjligt att få patienten helt smärtstillad med de läkemedel som finns att 

tillgå idag. Målet med smärtstillningen bör alltid vara att patienten ska känna 

välbefinnande i vila, rörelse och vid hosta (Rawal, 1999). 

Postoperativ smärta 

Postoperativ smärta uppkommer av att vävnader eller nerver delats eller kommit i 

kläm under operationen (Rawal, 1999). Stora framsteg har gjorts inom teknologi 

och forskning inom smärthantering de senaste åren. Studier påvisar att 

postoperativ smärta inte alltid upptäcks hos patienter. Sjuksköterskor är den 

yrkesgrupp som spenderar mest tid med patienten i smärttillstånd (Chung & Lui, 

2003).  

Postoperativ smärta kan ha en signifikant betydelse för patientens hälsoprocess. I 

en studie från USA blev patienter tillfrågade om postkirurgisk smärta, behandling, 

tillfredställande med medicinering, patientundervisning, och upplevelsen om 

postoperativ smärta och smärtstillande mediciner. Akut smärta efter kirurgin var 

vanlig men endast två tredjedelar av patienterna fick samtala med 

sjukvårdspersonal om sin smärta efter operationen. Även om smärta efter en 

operation är att räkna med kan inadekvat vård av smärta leda till psykologiska 

förändringar som sedan påverkar livskvalitén negativt (Apfelbaum et al., 2003).  

Inför en operation är det inte ovanligt att patienter drabbas av oro och ångest. 

Anledningar till oro och ångest kan grunda sig i brist på information eller för 

komplikationer i den postoperativa fasen. Det är känt att oro och ångest kan 

förvärra smärtupplevelser. Information och en bra dialog mellan sjuksköterskan 

och patienten är därför av stor betydelse när det gäller att undgå 

missuppfattningar. Omvårdnaden i den postoperativa fasen ska syfta till att 

patienten är så smärtfri som möjligt (Hawthorn & Redmond, 1999). 

 

 En studie som gjordes av Wang & Keck (2004) kom de fram till att 20 minuters 

fot och handmassage kunde reducera både smärta och oro i det postoperativa 

skedet. Studien utgick ifrån att mäta smärta genom VAS, blodtryck, puls och 
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andningsfrekvens före och efter behandling. Massagen var en alternativ 

ickefarmakologisk behandling men sågs som ett komplement till smärtstillning.  

 

Sjuksköterskan har ett stort ansvar när det gäller att bedöma och intervenera akut 

smärta. Viktigt är att finna nya kunskaper som kan bidra till en bättre omvårdnad 

för patienterna. Hur ser sjuksköterskorna på postoperativ smärthantering och sin 

roll i den?  

 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att belysa postoperativ smärthantering ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. 

 

METOD 

Studien var en litteraturstudie som byggde på att analysera resultatet av 

vetenskapliga artiklar som belyste postoperativ smärthantering ur ett 

sjuksköterskeperspektiv och sedan göra en innehållsanalys av dem. Då syftet med 

studien var att belysa postoperativ smärthantering ur ett sjuksköterskeperspektiv 

var det relevant att använda sig av en kvalitativ ansats. En kvalitativ 

litteraturstudie var bättre då en empirisk studie kräver mer tid och arbete. 

Analysarbetet har inspirerats av Graneheim och Lundmans (2004) modell för 

innehållsanalys. Litteraturstudien har utförts med kvalitativ ansats vilket enligt 

Forsberg & Wengström (2004) fokuserar på att tolka, skapa mening och förståelse 

i människans subjektiva upplevelse av omvärlden.  

 

En kvalitativ studie avser att undersöka och studera fenomen eller tolka mening 

upplevelser och erfarenheter. Avsikten med en kvalitativ studie är ofta också att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2006). 

 

För att begränsa materialet som hittats och för att passa in i de intentioner som 

avsågs med denna studie har författarna valt att använda sig av följande 

inklusionskriterier. Studier som var skrivna antingen på svenska eller engelska. 

Studien kunde vara genomförd världen över. Artiklar som inte är publicerade i 

erkända internationella tidskrifter samt de som inte var ”peer reviewed” 

exkluderades från studien. De kvalitetsbedömdes enligt Willman, Stoltz & 

Bahtsevani (2006) kriterier. Artiklarna fick max vara 15 år gamla. För att öka 

studiens trovärdighet har artiklar valts från olika världsdelar såsom USA, Afrika 

och Europa. Studierna måste ha blivit publicerade i internationella tidsskrifter. 

Studierna måste vara byggda på en kvalitativ metod som beskrev 

sjuksköterskornas syn på postoperativ smärthantering.  

 

Av de 17 artiklar som hittades, valdes åtta stycken ut efter vidare granskning. 

Varav sex stycken var intervjustudier, en var enbart observation och en var både 

intervju och observationsstudie. Författarna har använt sig utav följande 

exklusionskriterier. Artiklar som speciellt var inriktade på barn dvs. personer 

under 18 år då vård av barn skiljer sig markant. Även material som byggde på 

medicinska studier eller på specifikt inriktade operationer exkluderades. Eftersom 
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vår studie inriktade sig på att belysa postoperativ smärthantering ur ett 

sjuksköterskperspektiv exkluderades allt material som berörde patienternas syn.  

 

Författarna har letat efter artiklar i olika databaser för att få en bredd på vår 

sökning. Elin@blekinge, Pubmed och Cinahl har använts. Dessa databaser valdes 

eftersom de innehöll vårdvetenskapligt material och många av artiklarna fanns 

dessutom att hämta i fulltext. Dock kunde inte alla artiklar hämtas från 

databaserna utan fick beställas via biblioteket på Blekinge Tekniska Högskola. De 

sökord som har använts som grund för vår sökning är postoperative, pain, nursing, 

pain management och caring. MeSH-termerna har använts utifrån studiens syfte. 

Sökorden som använts har vi tagit fram med hjälp av Karolinska Institutets MeSH 

sökverktyg.  

 

I analysen lästes först hela texten igenom så en helhetskänsla infann sig. Relevant 

information till frågeställningen plockas ut. De meningar kallades för 

meningsbärande enheter efter det kondenserades texten vilket innebar att de 

översattes från engelska till svenska. Därefter kodades texten där en tolkning 

skedde. Tillsist utfördes kategoriseringen antingen som subkategorier eller 

kategorier efter innehållet. De framtagna kategorierna återspeglade budskapet och 

innehållet blev uppenbart. Processen är inget som går steg för steg utan för att 

hitta de meningsbärande enheterna lästes texten ett flertal gånger (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

 

Artiklarna har lästs av författarna var för sig och sedan diskuterats angående 

eventuella fynd och frågetecken. Under läsningen av artikeln ströks 

meningsbärande enheter under. Dessa jämfördes med partnerns och ofta hade vi 

samma uppfattning om vilka meningar som var de meningsbärande enheterna. 

När uppfattningen gick isär diskuterades en lösning fram genom att presentera 

synvinkeln för varandra om hur vi hade uppfattat meningen. Ofta lästes meningen 

igenom ett antal gånger. De meningsbärande enheterna som framkom listades och 

behölls på sitt ursprungliga språk för att inte tappa bort viktiga betydelser i 

översättningen. Se bilaga 2. Vid en ytterligare granskning av artiklarna framkom 

att två artiklar inte riktigt uppfyllde syftet för denna studie och uteslöts då. 

Artiklarna ersattes av två nya som hittades genom en manuell sökning. Uppslaget 

till den manuella sökningen fick författarna efter att ha läst i ett tidigare 

examensarbete på kandidatnivå som var skrivet av Lars Harrysson & Ida 

Östergren (2007). Studien handlade om postoperativ smärta.  
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Tabell 3. Översikt över var kategorierna var återfunna i  

artiklarna.  

Artikel Kunskap  Smärtbedömning Inställning till 

smärthantering 

Hjälplöshet 

“Nurses strategies for managing 

pain in the postoperative setting”. 

Manias, E., Bucknall, T., Botti, M. 

2005.  

 

 

 

 

 

X 

 

X 

“Strategies of Pain Assessment 

Used by Nurses on Surgical Units”.  

Kim, H.S., Schwartz-Barcott, D., 

Tracy, S.M., Fortin, J.D., Sjöström, 

B. 2005. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

“Nurses influence on quality of 

care in postoperative pain 

management: A phenomenological 

study”. Söderhamn, O., & Idvall, 

E. 2002. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

“Experiences of expert nurses in 

caring for patients with 

postoperative pain”. Richards, J., 

Hubbert, A. 

2007. 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

“Clinical Judgment and 

management of postoperative pain 

in critical care patients”. Stannard, 

D., Puntillo, K., Miaskowski, C., 

Gleeson, S., Kehrle, K., Nye, P. 

1996. 

 

X 

 

 

 

X 

  

“The gap between saying and 

doing in postoperative pain 

management”. Dihle, A., Bjølseth, 

G., Helseth, S. 2006. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

”Strategies in assessing post 

operative pain – A South African 

study”. Klopper, H., Andersson, 

H., Minkkinen, M., Ohlsson, C., 

Sjöström, B. 2006. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

“An interview study of nurses´ 

assessment and priority of post 

surgical pain experience”. Nielsen, 

B., Svantesson-Martinsson, E., 

Bergbom-Engberg, I. 1994. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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RESULTAT 

Efter granskning och bearbetning av datamaterialet växte fyra kategorier fram 

som beskriver sjuksköterskans syn på postoperativ smärthantering. Dessa fyra 

kategorier är: (1) Kunskap, (2) Smärtbedömning, (3) Inställning till 

smärthantering, (4) Hjälplöshet.  

 

Kunskap 

I denna kategori framträdde sjuksköterskans kunskap genom teori och klinisk 

erfarenhet. Sjuksköterskorna ansåg att deras kliniska erfarenhet hade stor 

betydelse för deras arbete. En viktig del i deras arbete var att skilja på smärta från 

ångest och ta sig tid till patienten för att kunna utvärdera smärtlindring. Att kunna 

skilja smärta från ångest hade sjuksköterskorna fått genom klinisk erfarenhet 

(Stannard, Puntillo, Miaskowski, Gleeson, Kehrle & Nye, 1996). Sjuksköterskans 

kliniska erfarenhet var en viktig del i deras smärthantering. Genom att de 

jämförde tidigare patienters operationer samt åldersgrupp kunde de få en 

uppfattning av patientens smärta. Således gjordes bedömningen utifrån deras 

tidigare erfarenheter från liknande operationer. Genom sin rutin på avdelning och 

av att ha sett många liknande operationer kunde sjuksköterskan lättare bedöma 

patientens smärta. De betonade vikten av kunskap för att kunna bedöma 

postoperativ smärta både teoretisk och kliniskt sett (Nielsen, Svantesson-

Martinsson, Bergbom-Engberg, 1994; Kim, Schwartz-Barcott, Tracy, Fortin, 

Sjöström , 2005; Klopper, Andersson, Minkkinen, Ohlsson, Sjöström, 2006). I 

Sydafrika uttalade sig vissa sjuksköterskor utifrån deras kliniska erfarenhet att 

svarta patienter var mer smärttåliga än vita och indiska patienter (Klopper et al., 

2006). 

 

”Yeah, he looks Indian, yeah, most of the time Indian people, especially 

men…they express more feeling pain, but then the black…if it was a black 

I would expect him no to complain of pain immediately when he came 

back” (Klopper et al. 2006, s.16-17) 

 

Sjuksköterskorna som ansåg sig ha avancerade kunskaper i postoperativ 

smärtbedömning och smärthantering litade ofta mer på sin kliniska erfarenhet 

snarare än att använda sig av smärtskattningsskalor.  Smärthanteringskunskaper 

ansågs vara att känna till patienters svar på smärtlindrade medicin och att kunna 

vara öppen och se patientens reaktion och lära sig utifrån det (Stannard et al. 

1996). 

 

”learning a patient’s response to pain medication is based on continual 

reassessment of the patient, which is traditionally thought of as the 

evaluation phase in the nursing process.” (Stannard et al., 1996, s.437) 

 

Vissa sjukskötskor hyste en åsikt om att utbildning ledde till bättre omdöme och 

insikt i smärthantering (Nielsen et al, 1994). Andra sjuksköterskor lyfte fram 

vikten av kontinuerlig utbildning och ett gott informationsutbyte mellan 

sjuksköterskorna för att öka sina kunskaper (Söderhamn & Idwall, 2002). 
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”Some nurses are of the opinion that increasing experience gives better 

judgment and insight into the problem of pain management” (Nielsen et 

al., 1994, s. 112).  

 

Att stanna kvar hos sina patienter och vara öppen för att lära sig hur patienten 

reagerar på smärtlindring är en viktig del i sjuksköterskans personliga utveckling 

(Stannard et al., 1996). Sjuksköterskans erfarenhet hade stor betydelse i val av 

läkemedel då den erfarna sjuksköterskan kunde se om patienten hade ångest i 

samband med smärta (Söderhamn & Idwall, 2002). 

 

Sjuksköterskorna kunde genom att ändra läge på patienten i sängen, sträcka ut 

lakan och dra för gardiner sänka patienternas upplevelse av smärta. Den praktiska 

miljöns betydelse betonades i resultatet av Nielsen et al. (1994); Richards & 

Hubbert (2007).  

 

I resultatet framkom att några sjuksköterskor använde sig av alternativa 

behandlingar såsom att massera en patients fötter då denna led av smärta och 

sömnsvårigheter. Utöver detta gav sjuksköterskan patienten ett kylförband då det 

minska smärtan och svullnaden efter knäkirurgi (Dihle, Bjølseth, Helseth, 2006). 

 

Vikten av att informera patienterna angående den postoperativa smärtlindringen 

före ingreppet hade stor betydelse. Sjuksköterskorna tyckte att patienterna 

hanterade smärtan bättre och var i mindre utsträckning ängsliga (Nielsen et al. 

1994; Söderhamn & Idvall, 2002). Vissa sjuksköterskor kände till hur viktig den 

preoperativa informationen var för patienten men gav den sällan eller enbart om 

patienten begärde det (Dihle et al., 2006). 

 

Smärtbedömning 

Sjuksköterskans ansåg att närhet till patienten är avgörande för en korrekt 

smärtbedömning. Vidare ansåg sjuksköterskorna att ju mer tid de spenderade med 

patienterna desto bättre kunde de bedöma deras postoperativa smärta (Stannard et 

al., 1996). Sjuksköterskorna bekräftade även att de tog lärdom utav patienternas 

reaktioner på smärtstillande, vilket de såg som en del utav sjuksköterskans 

utvärderingsprocess (Nielsen et al., 1994). Sjuksköterskorna påpekade att det var 

viktigt att lära känna patienten och dennes reaktion på smärta. Smärtbedömning 

upplevdes enklare ju mer de vårdade patienterna. Sjuksköterskorna som vårdade 

återkommande patienter på avdelningen hade lättare för att bedöma deras smärta i 

jämförelse med engångsvistelserna (Klopper et al., 2005).   

 

“Nurses pointed out that it was very important to be near the patient to 

discover the source of pain and be attentive if there was something else 

which made the patient anxious” (Nielsen et al, 1994 s. 110). 

 

Sjuksköterskorna betonade vikten av att förebygga smärttoppar. Detta gjorde de 

genom regelbundna smärtbedömningar (Söderhamn & Idwall, 2002). Vidare 

framkom att sjuksköterskorna hade olika vägar att kommunicera med patienterna, 

en del ställde direkta frågor t.ex. har du ont? Och en del använde indirekta frågor 

såsom; hur är det? (Dihle et al., 2005; Kim et al., 2005). 
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”concerning pain, you should mention it at once even before it becomes 

nagging. Don’t think it will get better because it won’t, it will get worse. 

And if you are in intense pain, it will be more difficult to relieve the pain. 

So, let me know at once.” (Dihle et al. 2006 s. 474) 

  

Smärtbedömning utifrån mätinstrument var uppskattat bland sjuksköterskorna 

(Kim et al., 2005; Söderhamn & Idvall, 2002). Medans sjuksköterskorna i Dihle et 

al. (2005) kände till smärtskattningsskalor, men använde dem sällan. Istället 

bedömde de smärta genom icke-verbala tecken på smärta såsom svettningar, 

illamående, blekhet, och kroppsspråk. Vidare framkom att några sjuksköterskor 

ser efter patienternas emotionella status, grimasera, gråter eller om de är 

ångestpåverkade (Richards & Hubbert, 2007). Sjuksköterskorna bekräftade att de 

tyckte det var viktigt att observera patienternas ansiktsuttryck. Även verbala 

smärtskalor användes då patienterna blev tillfrågade om smärtan var mild, 

medelsvår eller svår (Klopper et al., 2005).  

 

I kategoriseringen smärtbedömning framkom att en viktig del i 

smärtbedömningen var att utgå ifrån vad patienten sa (Richards & Hubbert, 2007). 

Att lyssna på patienten och att tro på vad den säger är en av de viktigaste delarna i 

smärtbedömning (Nielsen et al., 1994; Dihle et al., 2006). 

 

Inställning till smärthantering 

Sjuksköterskorna markerade att det var viktigt med ett nära samarbete med 

smärtspecialister och läkare för att kunna hantera postoperativ smärtbehandling på 

ett bra sätt. De betonade vidare betydelsen av en god kommunikation med 

patienten då de kunde vara delaktiga i en del beslut angående den vård de fick. 

Sjuksköterskorna argumenterade sedermera för patienten med läkaren om 

behandlingen (Söderhamn & Idvall, 2002; Manias, Bucknall & Botti, 2005). 

Sjuksköterskorna påtalade att de även lät patienterna vara delaktiga i 

behandlingen t.ex. om de var rädda för injektioner ändrade sjuksköterskan till 

tabletter (Klopper et al., 2005). En del sjuksköterskorna ansåg att det viktigaste 

var att lugna, men ändå vara uppmärksam och lyhörd inför sina patienter. De 

ansåg vidare att en bra sjuksköterska skall kunna agera och ingripa om en patient 

har ont och efteråt kunna göra en utvärdering. När en patient hade fått ett 

smärtgenombrott och fått smärtlindring gjordes kontinuerliga smärtbedömningar 

för att förebygga nya smärtattacker. De tyckte även att som sjuksköterska skulle 

hon vara lugn och trygg inför sina patienter (Kim et al., 2005). 

 

Det framkom i resultatet att en del sjuksköterskor intervenera först med den icke-

farmakologiska behandlingen såsom att ge patienterna en varm eller kall kudde, 

för att sedan börja med en låg dos farmakologisk smärtstillning, (Richards & 

Hubbert, 2007) 

 

Somliga sjuksköterskor var av uppfattningen att patienterna måste kunna tåla lite 

obekvämligheter då de menade att kortvarig smärta inte är onaturligt och 

patienten kunde leva med det (Nielsen et al. 1994). En del sjuksköterskor beskrev 

synen på postoperativ smärta som att en viss smärta var acceptabel (Manias et al., 

2005). 
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”Some nurses feel that patients should be able to accept that some degree 

of discomfort and short-term pain is not unnatural and that the patients 

can live with a short-lived pain.” (Nielsen et al. 1994 s.109). 

 

Somliga sjuksköterskorna var av ståndpunkten att den postoperativa 

smärthanteringen var högst personlig. Exempelvis visade en patient tydligt tecken 

på smärta men sjuksköterskan negligerade den genom att varken kommentera 

eller åtgärda saken. I samma resultat betonade dock de flesta sjuksköterskorna 

vikten av emotionellt stöd för patienterna då de ansåg att det minskade deras 

upplevelse av smärta (Diehle et al., 2005). Vissa sjuksköter hävdade att de hade 

ett eget unikt sätt att vårda patienterna. En sjuksköterska beskrev sin 

smärthantering som en trappa där hon började med den minst invasiva metoden att 

smärtstilla, såsom att använda värme eller kyla, ge dem en kudde. Därefter 

frågade hon igen om patienten behövde smärtlindring (Richards & Hubbert, 

2007). Den personliga inställningen varierade stort hos sjuksköterskorna (Nielsen 

et al., 1994).  

 

”Some nurses pointed out that they did not assess pain very well because 

the health care system did not specifically hold them accountable for pain 

relief”. (Nielsen et al. 1994 s.111) 

 

En sjuksköterska älskade sitt jobb för hon fick se resultat av hennes omvårdnad i 

form av nöjda patienter. En annan sjuksköterska uttalade sig om att hon tyckte att 

dela ut smärtstillande medicin förmodligen var det minst roliga på hennes jobb. 

Istället använde hon sig av alternativa metoder såsom skratt och distraktion för att 

lindra patienternas smärta. En annan sjuksköterska i reslutat upplevde svårigheter 

att åsidosätta sina egna förutfattade meningar om smärthantering. Hon försökte att 

inte döma någon på förhand, men sa också att vissa dagar var hon mer sympatisk 

än andra (Richards & Hubbert, 2007). 

 

Hjälplöshet 

Samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare var dåligt enlig många 

sjuksköterskor. Det gällde främst ordinationer där sjuksköterskorna kände att de 

inte kunde påverka patienternas smärta och resultatet av det blev mer lidande för 

patienterna. De hade viljan att ge mer smärtstillning, men det var svårt att nå 

läkaren för ökad dos av smärtlindrande medicin (Richards & Hubbert, 2007); 

(Nielsen et al., 1994); (Manias et al., 2005). 

 

”The nurses felt that they did not relieve patients’ pain very well because 

they often lacked prescriptions.” (Nielsen et al. 1994 s.111) 

 

Sjuksköterskorna upplevde en hjälplöshet då kommunikationen blev lidande med 

de utländska patienter som de vårdade (Richards & Hubbert, 2007) 

  

”Because if there’s a lack of communication, you and your patient aren’t 

able to converse with each other. And because we, we are now getting a 

lots of patients from northern African countries like Congo, ah Ethiopia, 

ah, there’s a language barrier” (Richards & Hubbert 2007 s.19) 
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Sjuksköterskorna betonade en avsaknad av en övergripande utvärdering inom 

postoperativ smärthantering på deras avdelning. Detta upplevde de som en brist 

och fick svårare att göra sitt jobb (Dihle et al., 2006). Sjuksköterskorna uttryckte 

en önskan om fasta rutiner. Sjuksköterskorna ansåg att de behövde generella 

direktiv över hur smärtbedömningen skulle göras och hur behandlingen skulle 

utvärderas Nielsen et al., (1994). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Ändamålet var att belysa postoperativ smärthantering ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. Författarna valde att göra en litteraturstudie med 

kvalitativ ansats, en empirisk studie var inte aktuell med tanke på 

tidsbegränsningen. Trovärdigheten i en litteraturstudie ansåg författarna blev 

bättre genom att materialet till studien hämtades från olika kontext från olika 

världsdelar. Resultatet som har analyserats har blivit gjorda i Amerika, Afrika och 

Europa. Författarna har tagit del av både aktuell och lite äldre forskning i 

litteraturstudien. Ett exempel är Nielsen et al. (1994) studien som är en 

återkommande referens i många andra studier, trots åldern är studien aktuell. 

 

Datamaterialet är begränsat till de åtta artiklarna som är aktuella. Artiklarna har 

granskats enligt Willman, Stoltz & Bathsevani (2006) kriterier vilket gör att 

studien är validerad och då ger en större trovärdighet i resultatet. Kriterierna kan 

ha begränsat studiens resultat eftersom till synes bra artiklar med bra resultat kan 

ha fallit bort. Trots detta faktum anser författarna att det var nödvändigt med 

tydliga ramar för att kunna genomföra en rättvis analys med tidsaspekten i åtanke. 

Artiklarna är skrivna på engelska vilket kan har inverkat på de meningsbärande 

enheterna. Då de kan ha tappat lite av sin styrka, men författarna är konsekventa i 

sin översättning då de inte översatt någon text innan de meningsbärande enheterna 

togs ut.  

 

De utvalda artiklarna har lästs ett flertal gånger utan förutfattade meningar. Att 

inte väva in egna värderingar i resultatet är svårt. Vilket visar sig tydligt då fynden 

i resultatet är både positivt och negativt.  

 

Inledningsvis kan författarna ha blivit påverkade av studien Nilsen et al. (1994) då 

deras kategorier föreföll förståndiga. Exempelvis påverkade kategorin attityd oss 

från en början då detta blev en av våra kategorier. Detta ändrades sedan under 

analysens gång där samtal med handledaren och författarna emellan gjorde att nya 

kategorier växte fram.  

 

Efter den första delen i analysarbetet framkom fem kategorier. Efter granskning 

av de fem kategorierna framkom att analysen inte var genomarbetad. Det 

resulterade i att den femte kategorin bröts ner och växte sedan in i de andra 

kategorierna. Det stod klart att den femte kategorin (kommunikation) passade in i 

de andra kategorierna. Det utfördes genom granskning av sjuksköterskorna 

egentliga intentioner i deras kommunikation med patienterna i olika situationer. 

Exempelvis framkom det att sjuksköterskor har olika sätt att kommunicera med 

patienterna, vissa ställde direkta frågor och andra indirekta. Även om det hade 
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med kommunikation att göra så framkom det att de egentligen gjorde var en 

smärtbedömning. 

 

Trovärdigheten kan diskuteras eftersom de resultat som analyserades byggde på 

kvalitativa studier med begränsat antal deltagare. Detta är en begräsning, dock 

motiverar det nya större studier. 

En svaghet i denna studie kunde vara att författarna inte har gjort en 

innehållsanalys av kvalitativa studier förr. Kunskapen om hur analysen skulle 

göras fick växa fram under arbetets gång. En annan svaghet i studien är att 

studierna som analyserats är begränsade till antalet individer. En styrka i arbetet 

var att författarna har läst artiklarna var för sig och tagit ut meningsbärande 

enheter. Det gör att två oberoende personer har läst samma text innan den 

diskuterats angående tolkningar och kondensationer. En styrka i studien var att när 

vi inte kunde komma överens över kategorier och tolkningar, användes en 

utomstående person.  

 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att belysa postoperativ smärthantering ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. Resultatet svarar bra på hur sjuksköterskor ser på 

postoperativ smärthantering. Det framgår att sjuksköterskor har olika sätt att 

hantera postoperativ smärthantering. I kategoriseringen ser sjuksköterskorna 

kunskap som en viktig del i deras arbete med postoperativ smärthantering. 

Kunskap är den kliniska erfarenhet samt den teoretiska kunskap sjuksköterskorna 

har till grund för deras omvårdnad. Sjuksköterskorna i studierna har olika syn på 

kunskap, en del menar att den teoretiska kunskapen är viktig för en god 

postoperativ smärthantering. Medan andra sjuksköterskor ansåg att den kliniska 

erfarenheten hade större betydelse för dem. Lellan (2004) kvantitativa studie 

styrker den teoretiska kunskapens betydelse för postoperativ smärthantering. I 

studien fick en avdelning utbildning under fyra dagar i postoperativ 

smärthantering och en jämförelse med en motsvarande avdelning på ett annat 

sjukhus gjordes. Efter att sjuksköterskorna genomgått utbildningen lyckades de 

sänka de postoperativa smärtorna med 0,73cm på VAS skalan eller 7,3 % jämfört 

med kontrollsjukhuset. Vidare ansåg de att kunskapen finns tillgänglig, problemet 

är dock att få personalen att ta till sig den och tillämpa den i deras vård. Enligt 

Travelbee (1971) ska sjuksköterskan med sin kunskap ge information till 

patienten om vården och behandling och därmed minska smärta och oro 

väsentligt. En bra interaktion mellan sjuksköterska och patient skall dock inte ses 

som någon magisk mirakelbehandling. Hur sjuksköterskan bör ingripa nämns i 

egenskap av att använda sig av observation och kommunikation. Sjuksköterskan 

skall sträva efter att bygga upp ett gott förtroende så en ömsedig medmänsklighet 

infinner sig. Detta kallar Travelbee (1971) ”human-to-human relationship.” När 

detta första mål är avklarat kan sjuksköterskan börja samla in information och 

sträva mot målen. Resultatet visar skillnader inom olika afrikanska stammar men 

även att sjuksköterskorna utifrån deras kliniska erfarenhet ansåg att svarta tålde 

mer än vita generellt. Enligt Rawal (1999) är det stora variationer i smärttröskel, 

smärtbeteende och tolerans för smärta mellan olika etniska grupper. Vidare 

framkom att en del sjuksköterskor betonar vikten av att se efter patienters 

emotionella status. Det är viktigt då vissa patienter inte vill medge att de har ont. 

Grunden till det kan vara kulturellt betingat (a.a). Hawthorn & Redmond (1999) 
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bekräftar att patienter visar smärta olika. De menar att patienter har olika i 

smärtacceptans och smärtförväntan. Smärtacceptans förklaras genom hur mycket 

smärta patienten kan acceptera att ha innan de klagar på smärta. Smärtförväntan 

förklaras av den smärta som patienterna förväntas ha efter ett ingrepp. Enligt 

sjuksköterskorna skulle svarta människor ha en högre smärttröskel än vad vita och 

indier har. Svarta människor beräknas ha ingen eller väldigt lite smärta 

postoperativt. Av resultatet framkom att sjuksköterskorna anser att oro och ångest 

är svåra att skilja från smärta, då patienten ofta uttrycker sig likvärdigt. Oro och 

ångest är enligt Rawal (1999) ett ondo ty postoperativ smärta ökar då patienten 

lider av oro och ångest. Följderna av det blir ett ökat behov av smärtstillande 

läkemedel. En lösning på att minska oro och ångest för att lindra postoperativ 

smärta kanske kan vara en amerikansk modell där psykologer ingår för att 

underlätta för patienter i akut smärta. Dock anser Travelbee (1971) att detta 

område ligger på sjuksköterskans ansvar. Hon nämner att sjuksköterskan skall 

utvärdera och möta patienters behov. Vidare betonas återigen sjuksköterskans roll 

i omvårdnaden som en person som ska kunna se efter emotionell status.  

 

Sjuksköterskorna sätt att smärtbedöma patienter har en stor variation. I resultatet 

framkom att sjuksköterskorna ofta agerar utifrån deras kliniska erfarenhet. De 

visste ungefär hur ont en viss patient skulle ha efter en viss sorts operation. Dock 

påtalade nästintill alla sjuksköterskor att patienten upplever smärtan subjektivt 

och angående dennes smärta är patienten den högsta auktoriteten. Detta styrks inte 

minst av IASP (1979); Werner & Strang (2005) definitioner av smärta. Resultatet 

visar också att sjuksköterskorna ofta hade en sund inställning till att vilja lära sig 

mer. En sjuksköterska betonade klinisk erfarenhet som att känna till patienters 

svar på smärtlindrade medicin och att kunna vara öppen och se patientens reaktion 

och lära sig utifrån det. Smärtbedömningen utförs även genom att observera 

emotionell status såsom oro, ångest och ansiktsuttryck. Travelbee (1971) syn på 

smärtbedömning är egentligen en kombination av dessa då hon menar att 

smärtbedömning görs genom observation och kommunikation med patienten. 

Sjuksköterskornas syn på smärtskattningskalor är väldigt varierad, några anser att 

t.ex. VAS-skalan är ett utmärkt instrument att bedöma smärta utifrån. Trots att de 

flesta sjuksköterskorna känner till VAS-skalan använder de den sällan. Istället 

litar sjuksköterskorna mer på deras kliniska erfarenhet eller patientens uttalande. 

Det framkom att bedömning efter vitala parametrar såsom puls, blodtryck och 

andningsfrekvens är vanligt förekommande. 

 

Resultatet visar att sjuksköterskornas inställning till smärthantering i deras 

yrkesroll stor variation. En del sjuksköterskor anser att smärtlindringen är en av 

sjuksköterskans största ansvar medan andra sjuksköterskor menar att det är 

doktorernas uppgift. Watt-watson et al. (2001) styrker även påståendet om att 

sjuksköterskan vara delaktig i bristande postoperativ smärthantering. Det finns 

ingen bra förklaring till detta, men gemensamt för sjuksköterskorna är deras 

motstånd till stora doser smärtstillande och då ofta på tvivelaktiga grunder. 

Summan av det blir otillräcklig smärtlindring. Patientens smärta underskattas ofta 

och en övertro på läkemedlens effekt är vanligt förekommande. Patienten 

upplever ofta en ond cirkel där smärta följs av kortvarig smärtstillning, sedering 

och slutligen förnyad smärta (Rawal, 1999). Apfelbaum et al. (2003) framhäver 

att postoperativ smärta fortfarande är undervärderad och att patienter blir utsatta 

för ett onödigt lidande. Lellan (2004) förklaring är att det inte brister i kunskap för 
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den finns redan, felet är vårdpersonalen som inte tar till sig de rön som redan 

finns. Studien påvisar att sjuksköterskor är osäkra på deras roll i postoperativ 

smärthantering då de en del anser att det är doktorns ansvar. Kontentan är att 

sjuksköterskan måste vara säker på sin roll i postoperativ smärthantering. 

Apfelbaum et al (2003) menar att sjukvården blir lidande av bristande 

smärthantering då det leder till längre vårdtider och mer komplikationer för 

patienten. I resultatet framkom att sjuksköterskornas inställning har stor betydelse 

för den postoperativa smärthanteringen. Vissa sjuksköterskor är av inställningen 

att lite smärta bör en patient tåla, då de anser det vara naturligt. Andra 

sjuksköterskor var rädda för andningsdepression bland patienter som får opioider. 

Rawal (1999) menar att dessa påståenden är myter och bevis på en tydlig 

okunskap. Ett annat problem är att många ordinationer är standardiserade och inte 

anpassade för individuella behov. Sjuksköterskor i okunskap reducerar ofta 

ordinationer ytterligare. Vårdpersonal besitter många gånger en otillräcklig 

kunskap om analgetikas farmakologi, farmakokinetik och farmakodynamik. Det 

finns en tradition djupt rotad på avdelningar där man behandlar smärta med 

standarddoser ”vid behov”, det är känt att dessa smärtlindringsmetoder ofta är 

otillräckliga (a.a). Vissa sjuksköterskor uttalade sig om att de är rädda för att 

patienter skall bli beroende av smärtstillande. Faktum är att en sjuksköterska 

ansåg att smärtlindring var det minst roliga i hennes jobb och hon använde hellre 

skratt och humor. Rawal (1999) bedömer att risken för en patient skall bli 

beroende är väldigt liten. Vi anser utifrån resultatet att en lösning på problemet i 

postoperativ smärthantering är regelbundna skattningar av smärtan och 

utvärdering av effekten av den ordinerade behandlingen. Många sjuksköterskor i 

vår studie har samma åsikt, men de kan litet göra. 

 

Vidare framkom att sjuksköteskor upplever en hjälplöshet efter att de har 

smärtbedömt en patient i smärta som de ansåg behövde mer smärtlindring. 

Sjuksköterskorna menar att det finns tillfällen då inga ordinationer kan tillgås. Det 

är då ofta svårt att kunna ge tillräcklig smärtlindring eller att få kontakt med en 

läkare som kan ordinera nya läkemedel. I resultat framkom att sjuksköterskorna 

upplever att de kan patientens smärta bättre än läkaren, men de har ändå svårt att 

påverka val av smärtlindring. En annan sorts hjälplöshet som visar sig i resultatet 

är att sjuksköterskorna saknar generella direktiv för postoperativ smärthantering. 

Det gäller exempelvis vilka ordinationer som finns samt hur en smärtbedömning 

går tillväga och hur smärtlindringen slutligen skall utvärderas och dokumenteras. 

Sjuksköterskorna saknar tydliga riktlinjer för hur detta arbete skall göras. Den 

sista typen av hjälplösthet sjuksköterskor upplever är när det brister i 

kommunikationen med patienten. De kan helt enkelt inte göra sitt jobb ordentligt 

då exempelvis Travelbee (1971) menar att kommunikation och observation av 

patienten är grunden för en god vård.  
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KONKLUSION 

Postoperativ smärthantering är ett komplext område där sjuksköterskan måste ta 

hänsyn till många aspekter. Denna litteraturstudie påvisar inställningens betydelse 

hos sjuksköterskan i den postoperativa smärthanteringen. Behov av förändring 

och bättre rutiner i postoperativ omvårdnad framkom även från resultatet, då flera 

sjuksköterskor upplevde en maktlöshet i deras situation. Alltför ofta får 

patienterna en bristfällig och för sen behandling. Det faktum att patienter reagerar 

olika på samma analgetika gör valet av postoperativ smärtbehandlingsmetod svår. 

För att få en god smärtbehandling behöver sjuksköterskorna oavsett 

vårdavdelning kännedom i smärtskattning och utvärdering av behandling. 

Sjuksköterskornas inställning till deras yrkesroll är av stor betydelse för 

patienterna . Mer kunskap i smärta och smärthantering är kanske en del av 

lösningen för att onödigt vårdlidande skall minskas? Kontentan av det som har 

framgått i vår studie är att sjuksköterskor har olika inställning till deras yrkesroll. 

Kanske kan det vara så att vissa sjuksköterskor saknar en tydlig uppfattning i 

deras yrkesroll. Dock finns det många regelverk och etiska koder för 

sjuksköterskor som behandlar sjuksköterskans yrkesroll. Socialstyrelsen har sin 

kompetensbeskrivning för sjuksköterskor medan ICN har sin etiska kod och alla 

omvårdnadsteoretiker har sina uppfattningar om hur en sjuksköterska bör vara. 

När Sjuksköterskor saknar en tydlig omvårdnadsteori kan det leda till brist på god 

omvårdnad och onödigt vårdlidande. Författarna anser att en större studie är 

motiverad då inställningens samt sjuksköterskans hjälplöshet är nya rön. Kan det 

vara så att sjuksköterskorna överlag är osäkra i sin yrkesroll?  
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BILAGOR 

 

Bilaga 1. Artikelsök. 

 

Databas Datum för 

sökning 

Antal träffar Antal valda 

artiklar 

Elin@Blekinge 

Postoperative AND pain 

AND nursing 

2008-08-25 562 1 

Pubmed 

Postoperative AND pain 

AND caring 

2008-08-25 98 2 

Pubmed 

Postoperative pain 

management AND 

nursing  

2008-08-25 897 0 

Cinahl 

Postoperative pain AND 

caring 

20008-08-25 3602 0 

 

Cinahl 

Postoperative pain AND 

caring AND nursing 

2008-08-25 1040 0 

Cinahl 

Postoperative pain AND 

caring AND nursing 

AND strategies  

2008-08-25 45 1 

Cinahl 

Postoperative pain 
2008-09-03 3610 0 

Cinahl 

Postoperative pain AND 

caring AND judgment 

2008-09-03 0 0 

Cinahl 

Postoperative pain AND 

caring 

2008-09-03 38 0 

Cinahl 

Postoperative pain AND 

assessment 

2008-09-03 0 0 

Cinahl 

Postoperative AND 

assessment 

2008-09-03 650 0 

Cinahl 

Postoperative Pain AND 

assessment AND caring 

2008-09-03 20 1 
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Pubmed 

Postoperative pain AND 

management AND 

nursing AND caring 

2008-09-05 33 1 

Cinahl 
Postoperative pain AND 

assessment AND caring 

2008-09-05 20 1 
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Bilaga 2. Exempel över analysen. 

 
Artikeln. Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

8 ”The nurses felt that 

they did not relieve 

patients’ pain very 

well because they 

often lacked 

prescriptions.”  

 

Sjuksköterskorna 

kände att de inte 

smärtlindrade 

patienternas smärta 

bra då de ofta 

saknade ordinationer. 

Brist på 

ordinationer till 

patienterna 

Maktlöshet Hjälplöshet 

9 “The patient clearly 

shows she is in pain, 

but the nurse doesn’t 

respond- she only 

listens without 

commenting or doing 

anything about it” 

Patienten visar tydligt 

att hon är i ett 

smärttillstånd, men 

sjuksköterskan gör 

inget utan lyssnar 

utan att varken 

kommentera eller 

åtgärda något åt 

saken 

Patienten är i ett 

smärttillstånd, 

men 

sjuksköterskan 

negligerar det 

Personlig 

inställning 

Inställning till 

smärthantering 

4 “I look at their 

emotional status, like 

are they crying, 

grimacing, or 

anxious” 

Jag ser på deras 

emotionella status, 

gråter, grimaserar 

eller om dem är 

ångestpåverkade 

Sjuksköterskan 

ser patientens 

emotionella 

status 

Att mäta 

smärta 

Smärtbedömni

ng 

7 “I’ve seen most of 

the patients…who 

had similar operation 

to his, so I think they 

experience the same 

pain most of them”. 

Jag har sett de flesta 

patienter… med 

motsvarande 

operationer som hans, 

så jag tror de 

upplever samma 

smärta som dem. 

Bedömning av 

smärta utifrån 

liknande 

operationer. 

Klinisk 

erfarenhet 

Kunskap 
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Bilaga 3. Sammanfattning av artiklarna som använts i 

arbetet 

Artikel 

Nr. 

Titel, 

publicerad 

Författare Syfte Metod Resultat 

1 “Nurses 

strategies for 

managing pain 

in the 

postoperative 

setting”, 2005  

Manias, E., 

Bucknall, T., 

Botti, M. 

Syftet med studien var 

att avgöra hur 

sjuksköterskorna 

hanterade patienternas 

smärta i det 

postoperativa akuta 

behandlingen. Det 

specifika målet var att 

undersöka effekten av 

tid och kontext på 

sjuksköterskornas 

smärtbehandlingsstrate

gier. 

En 

observationsmodell 

som användes på 2 

olika sjukhus. 52 

Sjuksköterskor blev 

observerade under 

en dags arbete 

vilket resulterade i 

74 observationer 

och 316 fall av 

smärta. Studien 

utfördes i 

Australien. 

Resultatet visar att 

det finns brister i 

kommunikationen 

mellan 

yrkesgrupperna inom 

vården  

2 “Strategies of 

Pain 

Assessment 

Used by 

Nurses on 

Surgical 

Units”, 2005 

Kim, H.S., 

Schwartz-

Barcott, D., 

Tracy, S.M., 

Fortin, J.D., 

Sjöström, B. 

Syftet med studien var 

att identifiera 

kriterierna som 

sjuksköterskorna i 

verkligheten använde 

för att bedöma 

postoperativ smärta. 

Även erfarenhet från 

tidigare patienter 

undersöktes.  

De använde sig av 

en semistrukturerad 

intervju som 

användes på 10 

sjuksköterskor 

medans de 

smärtbedömde 30 

patienter. Studien 

utfördes i New 

England.  

Resultatet var att de 

flesta 

sjuksköterskorna 

bedömde smärta 

utifrån 3 kriterier. 

Hur patienten såg ut, 

vad patienten sa och 

erfarenheter vid 

liknande 

omständigheter.  

3 “Nurses 

influence on 

quality of care 

in 

postoperative 

pain 

management: 

A 

phenomenolog

ical study”, 

2002 

Söderhamn, 

O., & Idvall, 

E. 

Syftet med denna 

studien var att beskriva 

en grupp 

sjuksköterskor och 

deras inverkan på 

kvalitén av vård inom 

postoperativ 

smärthantering och att 

klargöra meningen med 

att göra en påverkan.  

28 sjuksköterskor 

fick en 2 dagars 

utbildning i akut 

smärthantering. 

Sedan fick de 

beskriva en 

komplex situation 

där de hade 

påverkat utgången 

och vad de hade 

gjort. Studien är 

gjord i Sverige.  

Resultatet bestod av 3 

områden. 

Sjuksköterskornas 

uppfattning av en 

icke tillfredställd 

smärthantering. 

Sjusköterskorna 

angrep problemet 

personligen och 

ändrade på 

situationen till det 

positiva.  

4 “Experiences 

of expert 

nurses in 

caring for 

patients with 

postoperative 

pain”, 2007 

Richards, J., 

Hubbert, A. 

 

Syftet var att få en 

bättre förståelse av hur 

expert sjuksköterskor 

bedömer, hanterar och 

vårdar patienter med 

postoperativ smärta  

En kvalitativ studie 

som utgår ifrån att 

deltagarna kan 

beskriva sina 

upplevelser med 

egna ord. Studien är 

genomförd i USA 

Resultatet visar 

vikten av att 

sjuksköterskan tror på 

vad patienterna säger 

och vikten av den 

självständiga 

sjuksköterskan.  
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5 “Clinical 

Judgment and 

management 

of 

postoperative 

pain in critical 

care patients”, 

1996 

Stannard, D., 

Puntillo, K., 

Miaskowski, 

C., Gleeson, 

S., Kehrle, 

K., Nye, P. 

Syftet med studien var 

att utvärdera 

sjuksköterskors 

användning av algoritm 

för smärtbedömning.  

14 sjuksköterskor 

spelade in sina 

reflektioner under 

tiden de använde 

smärtbedömning. 

Studien gjordes i 

USA. 

Resultatet visar att de 

flesta sjuksköterskor 

bedömde patienternas 

smärta genom att 

testa sig fram och lära 

sig utav deras 

gensvar.  

6 “The gap 

between 

saying and 

doing in 

postoperative 

pain 

management”, 

2006 

Dihle, A., 

Bjølseth, G., 

Helseth, S. 

Syftet med studien var 

att förstå hur 

sjuksköterskor bidrog 

vid postoperativ 

smärthantering. 

Studien använde sig 

av observationer 

och intervjuer. 

Totalt var det 39 

sjuksköterskor som 

deltog. Studien 

utfördes i Oslo.  

Resultatet i studien 

var att det fanns en 

stor skillnad på vad 

sjuksköterskorna sa 

och vad de egentligen 

gjorde. 

7 ”Strategies in 

assessing post 

operative pain 

– A South 

African 

study”, 2005 

Klopper, H., 

Andersson, 

H., 

Minkkinen, 

M., Ohlsson, 

C., Sjöström, 

B. 

Syftet var att beskriva 

strategier som 

användes vid 

postoperativ 

smärtbedömning.  

Man använde sig av 

både kvantitativ och 

kvalitativ metod. 

Studien utfördes i 

Sydafrika Man 

intervjuade 12st.  

sjuksköterskor. 

Smärtintensiteten 

mättes med VAS-

skalan. 

Resultatet visar att 

kulturella skillnader 

finns när det handlar 

om smärtintensitet.  

8 “An interview 

study of 

nurses´ 

assessment 

and priority of 

post surgical 

pain 

experience”, 

1994 

Nielsen, B., 

Svantesson-

Martinsson, 

E., 

Bergbom-

Engberg, I. 

Syftet med studien var 

att beskriva hur 

sjuksköterskor 

upplever hanteringen 

med patienter som 

upplever postoperativ 

smärta 

De använde sig av 

en kvalitativ metod 

då de intervjuade 8 

sjuksköterskor.  

Studien utfördes i 

Danmark. 

Resultatet visar att 

förmågan till att 

kunna smärtstilla och 

vårda patienten 

handlar om hur 

självständig 

sjuksköterskan är. 

Däremot var de alltid 

beroende av en 

ordination från läkare 

när det gällde 

läkemedel. 

 

 


