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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Postoperativ smärta är en naturlig och oundviklig företeelse efter ett kirurgiskt 

ingrepp. Smärtan är en subjektiv och individuell upplevelse som kan vara svår att förmedla 

till andra. Sjuksköterskan har en avgörande roll genom att identifiera faktorer som kan vara 

av betydelse vid bedömning av patientens smärta. Syfte: Syftet med denna studie var att 

beskriva faktorer som är av betydelse vid sjuksköterskans bedömning av patienter med 

postoperativ smärta. Metod: Det genomfördes en litteraturstudie baserad på sju 

vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. Analysen inspirerades av den analysmetod 

som utvecklats av Graneheim och Lundman (2004). Resultat: I resultatet framkom fyra 

kategorier som beskriver faktorer som påverkar sjuksköterskan i den postoperativa 

smärtbedömningen: smärtuttryckens betydelse, kommunikationens betydelse, 

erfarenhetens betydelse, observationens betydelse. Slutsats: Flera faktorer påverkade 

sjuksköterskan i bedömning av den postoperativa smärtan där den verbala 

kommunikationen identifierades som den tillförlitligaste. Sjuksköterskor visade brister i 

utvärdering och dokumentation vilket kan bidra till att patienter inte erhåller tillräcklig 

smärtlindring. Vidare forskning inom smärtbedömning är av betydelse. 

 

Nyckelord: postoperativ smärta, bedömning, sjuksköterska 
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INLEDNING 
Smärta är ett symtom som alla människor drabbas av någon gång i livet. Vi har genom 

våra arbeten inom vården och i den verksamhetsförlagda praktiken inom ortopedisk och 

kirurgisk klinik mött många patienter med smärta efter kirurgiska ingrepp. Vi har haft 

kontakt med patienter under stor del av dygnet, och därför haft goda möjligheter att skapa 

oss en bild av patientens smärta och även sett hur svårt det kan vara att bedöma smärta. 

Med erfarenhet utifrån detta vill vi med denna litteraturstudie studera sjuksköterskans 

bedömning av postoperativ smärta samt få en djupare förståelse för patienters smärta. 

 

BAKGRUND 
Historik 

Ur ett historiskt perspektiv är den medicinska analysen och smärtbehandlingen ett sent 

inslag i sjukvården. Smärta har under årtusenden betraktats som ofrånkomlig vid 

sjukdom, förlossning, skador samt kirurgiska ingrepp. Det är först under 1900-talets 

senare decennier som smärtbehandling och tillgång till smärtlindring ses som en 

mänsklig rättighet. I vissa kulturer och religioner har smärta setts som ett straff. Genom 

att ha levt på ett olämpligt sätt eller utfört olämpliga gärningar drabbas individen av 

smärta som bestraffning för sina synders skull (Killander, Modig & Nilsson, 1999). 

 

Under 1950-1960 talet ökade narkotikaproblemen i samhället och internationellt 

befarades missbruket ha samband med smärtstillande medel som gavs inom sjukvården. I 

Sverige vidtog dåvarande Medicinstyrelsen och andra myndigheter olika åtgärder som att 

lämna ut riktlinjer för att komma till rätta med problemet. ”Förordnade av narkotika eller 

annat läkemedel, som innebär risk för beroende, skall ske med största försiktighet.” 

(Killander et al. 1999, s.24)  

 

Senare undersökningar visade att de stränga reglerna för hantering och ordination av 

narkotiska preparat drabbade hårt de patienter med stort behov av analgetika för sina 

svåra smärtor. Smärtlindringen för dessa patienter blev därmed påtagligt otillräcklig. 

Under de senaste decennierna har rädslan för användning av opoider har minskat i 

sjukvården men fortfarande finns en restriktiv inställning som inte är medicinskt 

försvarbar (Killander et al. 1999).  

 

Smärta  

Enligt Nationalencyklopedin (2007a) definieras ordet smärta som en ”obehaglig 

känselupplevelse som ofta orsakas av inträffad vävnadsskada eller upplevs som 

associerad med vävnadsskada”. 

 

Ur biologisk synpunkt är smärta en skyddsmekanism, vars funktion är att varna individen 

för skada. Begreppet smärta beskrivs i litteratur även som en multidimensionell 

sinnesupplevelse där upplevelsen varierar i intensitet, från besvär som är lindriga till 

outhärdliga. Smärtbegreppet innehåller även emotionella, själsliga och sociala 

komponenter som är av betydelse för smärtupplevelsen (Hawthorn & Redmond, 1999).  

Smärta tolkas och betyder olika för individer. Smärtupplevelsen innebär att olika 

individer kan utsättas för lika stimulus men ändå uppleva smärtan olika. 

Smärtupplevelsen innebär även att samma individ kan vid skilda tillfällen reagera olika 

trots samma stimulus (Hawthorn & Redmond, 1999). I en studie av Sjöström, Dahlgren 

och Haljamäe (2000) framkommer att sjuksköterskor genom sina erfarenheter anser att 

smärta är ett individuellt fenomen och att det enbart är patienten själv som kan avgöra om 

han eller hon har någon smärta. 
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Smärta kan enligt Hawthorn och Redmond (1999) indelas i fyra olika grupper beroende 

på karaktär och orsak: 

 Nociceptiv smärta är vävnadssmärta som orsakas av yttre faktorer genom tryck, 

kyla, värme eller kemisk retning. Smärtan är ofta rörelseutlöst. Nociceptorer finns 

rikligt i huden men även i muskler, skelett och i inre organ. 

 Neurogen smärta orsakas av skada eller förändrad funktion i nervsystemet. 

Skadan uppkommer om nerver kommer i kläm eller skadas på annat sätt. 

 Psykogen smärta orsakas av psykisk sjukdom. 

 Idiopatisk smärta är smärta utan känd orsak. Termen används när ingen 

bakomliggande organisk orsak kan identifieras. 

 

Smärta kan även indelas i specifika smärttillstånd som övergående, långvariga och akuta 

smärttillstånd. Den övergående smärtan kan till exempel orsakas av att en ven punkteras. 

När detta görs sker en kortvarig aktivering av nociceptorer och det blir ingen eller 

obetydlig vävnadsskada. Långvarig smärta är smärta som varar i mer än tre månader. 

Akut smärta uppkommer vid vävnadsskada efter kirurgiskt ingrepp eller trauma. Smärtan 

är oftast övergående och försvinner efter hand som vävnaden läker (Werner & Strang, 

2005).   

 

Postoperativ smärta 

Enligt Nationalencyklopedin (2007b) är definitionen av ordet postoperativ, ”efter en 

operation. Den postoperativa perioden brukar man godtyckligt sätta till 30 dagar.”  

 

Under ett kirurgiskt ingrepp är patienten smärtlindrad med regional/lokal anestesi eller 

full narkos. När anestesin släpper uppkommer smärta i den skadade vävnaden på grund 

av att ingreppet medför skador på de nociceptiva banorna (Hawthorn & Redmond, 1999). 

Smärta är således en naturlig och oundviklig företeelse efter en operation och är mest 

uttalad i anslutning till ingreppet (Rawal, 1999). Normal läkning efter vävnadsskada vid 

ett kirurgiskt ingrepp leder till att den postoperativa smärtan avklingar. Enligt Werner och 

Strang (2005) är smärtan vid större operationer behandlingskrävande mellan tre och fyra 

dagar. Smärtupplevelsen är individuell och en till synes liten skada kan hos en individ ge 

en smärtupplevelse som är intensiv medan en större skada hos någon annan individ kan 

ge begränsad smärta (Werner & Strang, 2005). Smärtans intensitet är beroende av 

faktorer som vävnadsskadans omfattning, lokalisation, anestesimetod samt typ av kirurgi. 

Den postoperativa smärtreaktionen kan även påverkas av psykologiska faktorer som oro 

och rädsla, tidigare negativa smärtupplevelser samt en känsla av att förlora kontrollen. 

Således är smärtan en komplex reaktion som inte enbart kan behandlas med effektiv 

analgetika utan kräver även att patientens psykologiska faktorer som kan påverka 

smärttillståndet beaktas (Rawal, 1999). 

 

De senaste decennierna har kunskapen om smärta och dess fysiologi ökat betydligt men 

trots detta brister smärtbehandlingen för patienten genom att det fortfarande används 

metoder för smärtlindring som inte förändrats de senaste decennierna. Vid 

underbehandling av postoperativ smärta kan patienten uppleva en ”återkommande ond 

cirkel av smärta, kortvarig smärtlindring, sedering och förnyad smärta”  

(Rawal, 1999, s. 8).   

 

Otillräcklig smärtbehandling från sjukvårdspersonal kan bero på rädsla för 

läkemedelsberoende, biverkningar och andningsdepression. Även myter, 
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missuppfattningar och traditioner påverkar smärtlindringen. Exempel på myter och 

traditioner kan enligt Rawal (1999) vara: 

 Opoider kan ej ges med mindre intervall än var fjärde – sjätte timme. 

 Patienten kan bli beroende. 

 Smärtlindring döljer kirurgiska komplikationer. 

 Ingen tar skada av lite smärta. 

 

Otillräckligt behandlad postoperativ smärta påverkar flera organsystem i kroppen och ger 

konsekvenser för individen vid underbehandling. Smärta som inte behandlas försämrar 

bland annat patientens lungfunktion genom försvårad djupandning samt sämre 

hostförmåga för att kunna hosta upp slem. Vid smärta försämras även rörelseförmågan 

hos patienten som försvårar mobilisering och ger en sämre genomblödning i blodkärlen, 

vilket ökar risken för djup ventrombos. Kroppens stressvar med ökade halter av olika 

hormoner påverkas där följden kan bli en ökad belastning för hjärtat och leda till 

hjärtinfarkt (Rawal, 1999).  

 

En studie av de Rond et al. (2000) undersöker sjuksköterskors kunskaper och attityder till 

smärta. En av orsakerna till otillräcklig smärtbehandling är sjuksköterskors okunskap i 

smärta och smärtbehandling. De otillräckliga kunskaperna handlar om opoiders 

smärtstillande verkan, rädsla för att patienten utvecklar beroende och tolerans och att 

smärtvärdering misslyckas. För att åtgärda problemet genomförs ett smärtprogram för 

sjuksköterskor som innehåller komponenter som: utbildning om smärta, smärtskattning 

och smärtbehandling. Även daglig användning av smärtskattningsskala ingår. Resultatet i 

studien visar att sjuksköterskor har bristande kunskaper i och förutfattade meningar om 

smärtbehandling och att bedöma smärta men efter utbildning ökar sjuksköterskors 

kunskaper och färdigheter i att lindra smärta.  

 

Smärtuttryck 

Utryck för smärta innefattar mångfacetterade beteendemässiga och fysiologiska tecken. 

De beteendemässiga uttrycken för smärta är verbala uttryck, olika kroppsrörelser och 

ansiktsuttryck. Smärtans intensitet kan inte alltid uttryckas och förmedlas av individer 

med kognitiv funktionsnedsättning eller som talar ett annat språk. Kommunikationen sker 

istället med andra uttryck. Några ickeverbala uttryck kan vara gråt, stönande eller 

kvidande. Vissa kroppsrörelser uttrycker smärta eller kontroll av smärtan. Kroppsrörelse 

kan även reducera intensiteten i smärtan och förhindra dess återkomst. Kroppsrörelserna 

kan vara haltande, gnidande av det påverkade smärtområdet eller immobilisering. 

Ansiktsuttryck beskriver smärta genom rynkad panna, slutna ögon eller hopbitna tänder. 

De fysiologiska uttrycken för smärta påverkas av intensiteten i smärta och individens 

normala reaktioner. Fysiologiska reaktioner kan vara hög puls, kallsvett eller blekhet 

(Hawthorn & Redmond, 1999). I en studie av Stridsberg och Billing (1999) beskriver 

samtliga sjuksköterskor vid smärtbedömningen betydelsen av att se hur patienten ser ut 

och att kontrollera de vitala funktionerna som puls, andning och blodtryck. 

 

Kommunikation 

Enligt Nationalencyklopedin (2007c) innebär kommunikation ”att överföra information 

eller meddelanden mellan människor”. Det behövs ett språk eller en kod för 

kommunikation. Det kan vara verbal kommunikation där skrift eller tal används eller icke 

verbal kommunikation där kroppsspråket används. 
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Som sjuksköterska är det nödvändigt att kunna kommunicera med patienter. Relationen 

mellan sjuksköterska och patient bygger på tillit och om detta fungerar gör det att 

processen från diagnos till behandlingsbeslut underlättas. Kommunikationen är en 

tvåvägsprocess, där patienten skall kunna framföra sina åsikter och funderingar och där 

sjuksköterskan ska visa sin medmänsklighet, empati, vänlighet samt känslighet. I en 

omvårdnadssituation har sjuksköterskan unika möjligheter att på ett professionellt sätt få 

en nära kontakt med patienten genom att kommunicera och vara uppmärksam på viktig 

information (Kaasa, 2001). 

 

En studie av Manias, Aitken och Dunning (2004) undersöker sjuksköterskors 

kommunikation med olika vårdpersonal och patienter om hantering av patienters 

medicinering. Resultatet visar att kommunikation om medicinering är viktig för både 

personal och patient. Att ge rätt medicinering och rätt dos innebär att det krävs en god 

kommunikation mellan patient och vårdpersonal. En knapphändig kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient kan leda till att patienter får för lite information om 

medicinering, vilket kan påverka deras hantering av mediciner och slutligen hälsan och 

välbefinnandet. 

 

Smärtbedömning 

Smärta är en subjektiv upplevelse, vilket gör den svår att mäta i sin helhet och även svår 

att förmedla till andra (Rawal, 1999). Sjuksköterskan har en avgörande roll i 

smärtbedömningen genom att identifiera faktorer som kan ha betydelse i patientens 

upplevelse av smärta. Smärtbedömning kan försvåras av sjuksköterskans förutfattade 

meningar, attityder och brist på kommunikationsförmåga (Hawthorn & Redmond, 1999). 

Det är viktigt att sjuksköterskan vid postoperativ smärta utför en kontinuerlig och 

noggrann smärtbedömning. Att göra bedömningar enbart utifrån hur patientens 

smärtbeteende och vitala funktioner är inte tillräckligt och bör enbart användas när 

patienten saknar kommunikationsförmåga. Vid dessa tillfällen kan fysiologiska 

förändringar som puls, blodtryck samt ökad andningsfrekvens även vara betydande 

tecken att bedöma smärta (Rawal, 1999). Vid smärtbedömning är det viktigt att 

sjuksköterskan är lyhörd och lyssnar på patientens egna ord om sin smärtupplevelse. Den 

postoperativa smärtan varierar om patienten är i vila eller ej. Därför bör smärtbedömning 

utföras i både rörelse och vila. Den postoperativa smärtan klingar av successivt och har 

ett varierat tidsperspektiv beroende av kirurgiskt ingrepp. Genom att utföra upprepade 

värderingar av smärtans intensitet med regelbundna kontroller kan sjuksköterskan 

fastställa patientens smärtupplevelse över en tidsperiod. Samtidigt med smärtskattningens 

utförande får patienten en aktiv roll och blir delaktig i sin behandling. Effekten av 

smärtbedömning är viktig att utvärdera både före och efter behandlingsåtgärder för att 

kunna anpassa patientens behov av smärtlindring individuellt. Sjukvårdspersonal har en 

viktig uppgift att göra smärtan synlig genom att dokumentera den i patientjournal på 

samma sätt som exempelvis puls, blodtryck och kroppstemperatur (Rawal, 1999). I en 

studie av Stridsberg & Billing (1999) framkommer att de flesta sjuksköterskor 

dokumenterar och utvärderar effekten av analgetika patienten får. Anledning till att 

dokumentation blir åsidosatt är när stress på arbetsplatsen är hög och ibland glöms bort. 

Sjuksköterskorna dokumenterar i datajournaler eller kardex genom att skriva 

kommentarer som till exempel god eller dålig effekt. Sjuksköterskorna i studien använder 

i första hand mätinstrumentet VAS vid smärtbedömning.  

 

Olika instrument som används vid smärtbedömning är olika formulär, smärtteckning där 

patienten markerar smärtans lokalisation och Visuell Analog Skala (VAS). VAS är en 
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numrerad linjär sticka där vänster sida är markerad ”ingen smärta” och på höger sida 

”värsta tänkbara smärta”. Vilket mätinstrument som används beror på olika orsaker som 

hur lätt det är att använda den, tillförlitlighet, giltighet, känslighet och inte alltför 

krävande att använda för sjuksköterska eller patient (Killander et al.1999). I studien av 

Young, Horton, & Davidhizar, (2006) beskrivs att använda mätinstrument i bedömning 

av smärta är ett effektivt sätt att göra patientens smärta synlig. Genom att använda 

mätinstrument kan sjuksköterskorna på ett noggrant och tydligt sätt dokumentera 

smärtan. 

 

Teoretisk referensram 

Vi har valt Ida Jean Orlando som omvårdnadsteoretiker eftersom hon beskriver 

omvårdnaden som en process där det centrala är interaktionen och samspelet mellan 

sjuksköterska och patient i en här och nu situation vilket kan relateras till sjuksköterskans 

bedömning av postoperativ smärta. Orlando ser att det är sjuksköterskans direkta ansvar att 

se till att patientens behov blir tillfredsställd, antingen direkt av henne själv eller indirekt 

med hjälp av andra. 

 

Enligt Orlando är omvårdnadsprocessen en interaktion mellan sjuksköterskan och 

patienten och som innefattar tre grundläggande steg. 

 patientens beteende 

 sjuksköterskans reaktion 

 sjuksköterskans reaktion på patientens beteende 

 

I det första steget uppmärksammar sjuksköterskan patientens beteende. Beteendet 

betraktas som rop på hjälp tills sjuksköterskan vet vad det uttrycks för.  

Beteende som patienten visar kan vara icke verbal form som till exempel äta, gå, knipa 

ihop och skaka. Fysiologiska reaktioner kan vara temperatur, blodtryck, andning samt färg 

på huden. Sjuksköterskan bör observera patientens uttryck (verbal) så att det 

överrensstämmer med vad patienten signalerar (icke verbal). 

 

I det andra steget kan sjuksköterskans reaktion ses ur tre aspekter. 

 Att få en uppfattning på hur patienten uppför sig.  

 Att tankarna blir stimulerade av uppfattningen.  

 Reaktionen på känslorna som väcks av dess uppfattningar och tankar. 

 

Utifrån det som sjuksköterskan uppfattar, tänker och känner då hon observerar patienten 

svarar hon med en omedelbar känsloreaktion. Hur tolkning görs beror på vilken 

sjuksköterska som tolkar, en del sjuksköterskor har lättare för att tolka den verbala 

kommunikationen medan andra har lättare för att tolka den icke verbala. 

 

Det tredje steget innebär sjuksköterskans reaktion på patientens beteende. Sjuksköterskan 

observerar patientens beteende som hon sedan får en uppfattning om och sedan tolkar 

intrycken som i sin tur leder till känslomässiga reaktioner. Utifrån de professionella 

kunskaper som sjuksköterskan har gör hon en egen tolkning av patientens beteende. 

Vidare i interaktionsprocessen är det sjuksköterskans uppgift att tolka patientens behov. 

Det är viktigt att sjuksköterskan i samråd med patienten kontrollerar att patientens behov 

är rätt uppfattade. När hjälpbehovet är fastställt är det sjuksköterskans uppgift att utföra 

handlingarna, i samråd med patienten. Sjuksköterskan utvärderar efterhand som 

handlingarna har genomförts (Orlando, 1961). 
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SYFTE  
Syftet med studien var att beskriva faktorer som är av betydelse vid sjuksköterskans 

bedömning av patienter med postoperativ smärta. 

 

METOD 
En litteraturstudie som baseras på vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod valdes för 

att besvara studiens syfte. Enligt Forsberg & Wengström (2003) fokuserar den kvalitativa 

ansatsen på att tolka, skapa mening och förståelse i individens subjektiva upplevelse av 

omvärlden. Metoden fokuserar på fenomen i sitt naturliga sammanhang där deltagaren 

beskriver sin syn på fenomenet. Med denna utgångspunkt gavs möjlighet att få en 

närmare beskrivning av sjuksköterskans perspektiv i bedömning av patientens 

postoperativa smärta. 

 

Litteratursökning 

Artikelsökningen startade med att använda Svenska MeSH och finna lämpliga sökord 

utifrån syftet till litteraturstudien. Sökningen resulterade i följande sökord: pain, pain 

measurement, postoperative, communication, judgement, qualitative. Utöver dessa 

sökord söktes nyckelord utifrån artiklar: assessment, nurse, nursing-relation. De olika 

sökorden kombinerades med den booleska termen AND. De primära 

sökordskombinationerna som ledde till artiklar presenteras i tabell 1 och tabell 2. 

Sökningen genomfördes i databaserna på Blekinge Tekniska Högskola. Databaser som 

söktes i var: CINAHL, ELIN och PubMed eftersom dessa är omvårdnadsinriktade. I 

CINAHL fann vi en artikel och i ELIN fann vi två artiklar. I PubMed blev sökresultatet 

så stort att vi gjorde en grovsållning utifrån rubrikerna vilket resulterade i 24 intressanta 

artiklar. Genom att läsa abstracten gjordes ytterligare granskning av hela artiklarna som 

resulterade i tre artiklar som motsvarade syftet till analysen. Manuell sökning i tidskrifter 

och i bibliotekets katalog utfördes där sökningen i bibliotekskatalogen resulterade i en 

avhandling om postoperativ smärta. Artikel beställdes också genom biblioteket men 

motsvarade inte syftet med studien. I sökmotorn CINAHL gjordes följande 

avgränsningar: peer-rewied, article och english. I databasen ELIN gjordes avgränsningar: 

artikel i fulltext och publiceringsår. För tillvägagångssättet vid litteratursökningen 

användes Polit & Becks (2004) flödesschema (figur 1). 

 

                                                                                                   Välj bort 
                                                                                                    irrelevant 

                                                                                                    och 

                                                                                                    opassande 
                                                                                                   litteratur 

 

 
 Identifiera        Identifiera         Samla in             Undersök                      Läs relevant           Organisera              Analysera och      Skriv 
 nyckelord/       potentiella         potentiell            litteratur                        litteratur                  litteratur                  i ntegrera            arbet 

 begrepp           litteratur             litteratur              för relevans                 och gör                                                    material 

 som                 elektroniskt/                                   och                              anteckningar 
ska sökas         manuellt                                         ändamålsenlighet 

 

 
                                                                          Identifiera ny 
                                                                          litteratur 

                                                                          genom  

                                                                          citeringar 

 

 

Figur 1. Polit & Becks (2004) flödesschema för litteraturstudier. 
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Inklusionskriterier innefattade artiklar om vuxna människor över 18 år med postoperativ 

smärta. Artiklarna skulle vara vetenskapliga med kvalitativt angreppssätt, skrivna på 

engelska eller svenska och publicerade från år 1995 och framåt. Studier som användes 

var utförda både i Sverige och internationellt. Exlusionskriterier av artiklarna var 

medicinsk behandling och kvantitativt angreppssätt. En presentation av artiklarna är 

sammanställd i bilaga 1. Vid kvalitetsgranskningen av de funna artiklarna användes 

Forsberg och Wengström (2003) checklista för kvalitativa artiklar. Bedömningsmallen 

visade ett systematiskt sätt att kartlägga artiklarnas uppbyggnad för att säkra kvalitet och 

innehåll till studien. 

 

Tabell 1. Sökresultat från databaserna med olika sökord. 

Databaser Sökord Antal träffar Analyserade 

artiklar 

CINAHL Postoperative 

Pain 

2616 0 

 Communication 10 792 0 

 Nursing-

assessment 

8518 0 

 Postoperative 

Pain AND 

nursing-

assessment 

118 0 

 Postoperative 

Pain AND 

nursing-

assessment 

AND 

Communication 

6 1 

ELIN Postoperative 

Pain 

7457 0 

 AND 

assessment 

616 0 

 AND nurs* 93 2 

Manuell   1 

 

Tabell 2. Sökresultat från databaserna med olika sökord. 

Databaser  Sökord  Antal träffar  Grovsållning Analyserade 

artiklar 

PubMed Pain AND 

postoperative 

AND 

assessment 

AND nurse 

217 24 3 
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Analys 

En innehållsanalys är ett arbetssätt som kännetecknas av att systematiskt och stegvist dela 

in data för att på ett lättare sätt identifiera mönster och tema, där målet är att beskriva 

specifika fenomen (Forsberg & Wengström, 2003). 

 

De sju valda artiklarna analyserades med inspiration av Graneheim & Lundman (2004) 

innehållsanalys. Artiklarnas textmaterial lästes igenom flera gånger var och en för sig för 

att få en helhetsbild och förståelse för materialet. De meningar som motsvarade syftet 

med studien markerades med märkpenna och bildade de meningsbärande enheterna. 

Även detta utfördes individuellt för att inte påverka varandra i valet av meningsenheter. 

Efter den enskilda genomläsningen och färgmarkeringen av de meningsbärande 

enheterna jämfördes de markerade meningarna tillsammans. De meningsenheter som inte 

markerats av båda markerades med en bläckpenna och diskuterades om de skulle 

användas eller ej. De meningsbärande enheterna översattes från engelska till svenska och 

kondenserades, vilket innebär att meningsenheterna kortades ned men innehållsmässigt 

behöll texten samma innebörd. De kondenserade meningsenheterna skrevs ned i ett 

Worddokument, skrevs ut och klipptes i textremsor. De utklippta kondenserade 

meningsbärande enheterna sorterades i olika högar beroende på innehåll. Varje hög lästes 

igenom för att finna en gemensam nämnare. Den gemensamma nämnaren från högen 

bildade en kod. Utifrån dessa koder bildades kategorier som blev de rubriker som 

användes i resultatet. Exempel på analysförfarande visas i tabell 3. 
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Tabell 3. Analysförfarande. 

Meningsbärande 

enheter 

Översättning  Kondensering  Koder  Kategorier  

“It is really 

important that  

you talk about  

pain with me so  

then it does not  

get too difficult to 

control.” 

“Det är viktigt  

att du pratar om 

smärtan med mig 

så att den inte  

blir för svår att 

kontrollera.” 

 Prata om smärta 

för bedömning. 

Kommunikation Kommunika- 

tionens  

betydelse. 

“nurse used visuel 

inspection and to- 

uch to identify he- 

at, pain, swelling  

and redness.” 

“sjuksköterskan 

använde sig av 

visuell inspekti – 

on och beröring  

för att identifiera 

värme, smärta, 

svullnad och 

rodnad.” 

Inspektion av sår- 

området. 

Observation  Observationens 

betydelse. 

“I reiled on mostly 

the patient,  

because it´s the 

patient who is  

going through the 

painful  

experience.” 

”Jag litade 

mestadels på 

patienten  

eftersom det är 

patienten som 

 går igenom 

smärterfaren- 

heten.” 

Av erfarenhet 

 satte sig 

sjusköterskan  

hos patienten 

 och lyssnade. 

Erfarenhet Erfarenhetens 

betydelse 

 

 

 

 

 

 

 

”You could tell by 

the way she was 

looking at yuo,  

the frown on her 

face, and she was 

kind of like  

rubbing her  

stomach and she 

 was really  

hurting.” 

“Du kunde se på 

sättet hon  

tittade på dig, 

uttrycket i  

hennes ansikte,  

och hon liksom  

tog sig om  

magen och hade 

riktigt ont.” 

Att se på  

patientens  

uttryck. 

Smärtuttryck Smärtuttryckens 

betydelse. 
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RESULTAT 
Under analysen framträdde följande fyra kategorier: ”Smärtuttryckens betydelse”. 

”Kommunikationens betydelse”, ”Erfarenhetens betydelse”, ”Observationens betydelse”.  

 

Smärtuttryckens betydelse 

I studien Dihle, Bjölseth och Helseth (2006) beskrev sjuksköterskorna att grimaser var ett 

tecken som visade på obehag och smärta för patienten. Andra tecken av betydelse vid 

smärta var att patienten svettades, kände sig illamående samt var blek. Patienten kunde 

även uttrycka smärta med kroppen genom att ligga still och vara spänd. Även Sjöström 

(1995) beskrev att det vanligaste sättet att bedöma smärta på var genom att titta hur 

patienten såg ut. Sjuksköterskan tittade efter generella tecken i patientens beteende som 

ansiktsuttryck och patientens olika kroppsrörelser. Patientens ansiktsrörelser var av stor 

betydelse som sjuksköterskan uppfattade genom att patienten grimaserade och rynkade 

ansiktet. Richards och Hubbert (2007) beskrev att icke verbala uttryck som grimaser, gråt 

och att patienten visade tecken på oro tydde på smärta. En sjuksköterska beskrev när 

patienten bedömde sin smärta under kontroll men ändå inte kunde förflytta sig är det 

sjuksköterskans ansvar att titta på de ickeverbala uttrycken patienten förmedlar och 

diskutera dem med patienten.  

 

               “It was this business about him being so tense. He was shaking. And his facial 

                expression and so on. He didn´t look as if he was feeling well.” 

                (Sjöström, 1995, s. 87). 

 

I studien Sjöström (1995) bedömde sjuksköterskan smärta även genom patientens uttryck 

i ögonen, om ögonen tårades och pupillens storlek. Om patienten hade en gråaktig ton i 

sin hud kunde det tyda på smärta. Sjuksköterskan bedömde patientens smärta som mild 

och uthärdlig när patienten inte visade några fysiska tecken som till exempel att vara 

uppe och röra sig obehindrat. 

 

Kommunikationens betydelse 

Studien Richards och Hubert (2007) beskrev att den verbala kommunikationen med 

patienten var den mest tillförlitliga faktorn för sjuksköterskorna i smärtbedömningen, 

men poängterade även att det var viktigt att se smärtan ur ett större perspektiv, genom att 

ha ett reflekterande förhållningssätt och att se hela personen. Även i (Dihle et al. 2006; 

Manias, Bucknall & Botti, 2004) framkom den verbala kommunikationen som den mest 

tillförlitliga faktorn i att bedöma patientens smärta. Sjöström (1995) beskrev att 

kommunikationen var viktig men sjuksköterskan sökte i första hand efter synliga tecken. 

Uttryckte inte patienten smärta verbalt utan var lugn och tyst bedömde sjuksköterskan att 

patienten inte hade ont. Även Dihle et al. (2006) beskrev att sjuksköterskan bedömde att 

patienten inte hade någon smärta om patienten inte uttryckte det. Det framkom hur 

sjuksköterskorna kommunicerade var av stor betydelse. Genom att ställa direkta frågor 

hade patienten lättare för att tala om sin smärta. Frågor ställda på ett generellt sätt gav 

inga omedelbara svar eller kommentarer från patienten. Samtidigt med den verbala 

kommunikationen uppmärksammade sjuksköterskan även det emotionella tillståndet hos 

patienten som om patienten grät eller grimaserade som en del i smärtbedömningen. 

 

”Some nurses would ask direct questions, such as ´Do yuo have pain?´or ´How is 

your pain?´A direct question seemed to make it easy for patients to talk about  

pain and pain medication.” (Dihle et al., 2005, s. 473). 
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En viktig del i kommunikationen innebar att informera patienten dagen före operation att 

det är normalt med smärta efter ingreppet, att smärtlindring finns och att uppmana 

patienten att rapportera sin smärta kunde hjälpa patienten att göra oron mindre inför 

ingreppet. Sjuksköterskorna lade även fokus på att förebygga smärtlindring vid aktivitet, 

vilket innebar att förklara och motivera för patienten varför, var en viktig del i 

kommunikationen (Dihle et al. 2006). Studien Brown och McCormack (2006) beskrev att 

äldre individer inte fick adekvat information vid smärtbedömning eller vid 

medicingivning. I studien Manias (2003) beskrev sjuksköterskorna vikten av att uppmana 

patienten att prata och tala om sin smärta för att erhålla adekvat smärtlindring. 

 

Erfarenhetens betydelse 

Manias (2003) skrev i sin studie att sjuksköterskor med mindre erfarenheter använde 

VAS-skalan i större utsträckning än mer erfarna sjuksköterskor. De sjuksköterskor med 

mer erfarenhet använde andra metoder i sin smärtbedömning som att de kände patienten 

på magen, inspekterade sår och dränage samt uppmärksammade patientens 

ansiktsuttryck. Sjuksköterskor med större erfarenhet utförde oftare kontroller som 

mätning av blodtryck, puls och andning. I Sjöström (1995) använde sig den erfarna 

sjuksköterskan av den kliniska blicken vid bedömning av smärta för att urskilja ett 

förändrat kroppsspråk. Sjuksköterskorna med erfarenheter hade mer kunskaper i 

bedömning av postoperativ smärta eftersom de kunde referera till tidigare möten av 

många patienter som genomgått en viss operation, viss anestesi och hur smärtan 

uppträder i det speciella sammanhanget. Manias (2003) beskrev att sjuksköterskor med 

erfarenhet och kunskap om ett visst ingrepp kunde ha förutfattade meningar om 

patientens smärtnivå efter operation. 

 

I Söderhamn och Idvall (2003) framkom att sjuksköterskorna i vissa situationer tvivlade 

på sina smärtkunskaper och att de ibland misstrodde patientens smärta. Även Sjöström 

(1995) beskrev att sjuksköterskorna inte alltid trodde på patientens smärta. I Richards och 

Hubbert (2007) framkom att sjuksköterskorna ibland kunde ha svårt att lägga sina egna 

förutfattade meningar åt sidan och enbart tro på vad patienten uttrycker. ”It is the 

patient´s perception, not what we think.” (Richards & Hubbert, 2007, s.22). 

Richards och Hubbert (2007) beskrev att sjuksköterskor med erfarenhet av att möta 

människor med smärta såg hela patienten och inte enbart smärtan som kan ha många 

inslag av olika komponenter.  

 

”They asked me to come in and help. I went into her room, and sat down on her             

bed with her hand, and I told her to look right at me. I just started asking her all 

kinds of silly questions. Pretty soon she was totally calm.”  

 (Richards & Hubbert, 2007, s. 22).   
 

Ett hinder i smärtbedömningen var att de erfarna sjuksköterskorna ofta blev avbrutna i 

sitt arbete vilket gjorde att smärtbehandlingen inte blev optimal (Brown & McCormack, 

2006). 

 

Observationens betydelse  

I flera av studierna (Manias, 2003; Manias et al., 2004; Söderhamn & Idvall, 2003) 

framkom det att smärtskala, vanligen VAS var ett instrument som ofta användes vid 

observation av smärta. I Dihle et al. (2006) beskrevs att sjuksköterskorna kände till 

smärtskalan för att bedöma smärtans intensitet men sällan använde sig av den. I studien 

Söderhamn och Idvall (2003) beskrev också smärtskalan VAS som en viktig komponent i 
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smärtbedömningen, men poängterade samtidigt vikten av att sjuksköterskan observerade 

andra smärttecken hos patienten i samband med användningen av mätinstrumentet. 

Manias et al. (2004) kom fram till att utföra en fullständig smärtbedömning innebar att 

sjuksköterskan vanligen använde smärtskalan VAS i kombination med att patienten 

beskrev sin smärta verbalt men också att vara observant på att patienten förstod 

betydelsen i använda instrumentet på rätt sätt. 

 

”The nurse is asking the patient how he would rate his pain. He has rated it at             

5... She is also asking him to describe his pain. She´s prompting him, saying, 

grabbing, tight, cramp?” He´s saying, “Yes....It feels tighter. And more than 

before.”She´s saying, “Before when?... Yesterday morning?”She´s also 

clarifying whether it feels like it is tightening up, and he says, “Yes.” 

 (Manias, 2004, s. 761). 

 

I Manias et al. (2004) framkom att vid smärtbedömning inspekterade sjuksköterskan 

operationssåret genom att observera och identifiera tecken på inflammation som rodnad, 

svullnad, värmeökning eller smärta samt utförde kontroller av dränage. Även att palpera 

sårområdet och kontrollera känseln i huden runt såret ingick i bedömningen. Richards 

och Hubert (2007) beskrev att en viktig indikator för smärtbedömning var att kontrollera 

blodtryck, puls och räkna andningsfrekvens, men poängterade samtidigt att dessa faktorer 

inte ensamt utgjorde en fullständig smärtbedömning utan fokus måste samtidigt läggas på 

patientens beteende och verbala uttryck. Även i Sjöström (1995) framkom betydelsen av 

kontroll av blodtryck, puls, andningsfrekvens samt kroppstemperatur vid bedömning av 

smärta. 

 

En viktig del vid bedömning av smärta var att uppmärksamma och observera de äldre 

patienter som hade hörselnedsättning. Vid dessa tillfällen satte sig sjuksköterskan vid 

sängen och gav tid för att få rätt information om smärtan (Brown & McCormack, 2005). I 

studien Söderhamn och Idvall (2003) framkom att ingen egentlig smärtbedömning 

utfördes vid demens eller vid kognitiv nedsättning på grund av att sjuksköterskorna ansåg 

det var problematiskt att tolka smärta på ett individuellt sätt. Manias et al. (2004) kom 

fram till att sjuksköterskor inte gjorde en komplett smärtbedömning av patienter som 

hade svårt att kommunicera eller var dementa. Vid dessa situationer tenderade 

sjuksköterskorna att fokusera på andra vårdåtgärder istället för att se patientens smärta 

vilket kunde leda till underbehandling.  

 

I två studier (Dihle et al. 2006; Söderhamn & Idvall, 2003) beskrev sjuksköterskorna att 

utvärdera patientens smärta var en viktig del i smärtbedömningen. Utvärderingen skedde 

genom samtal med patienten efter en viss tid beroende av vilket läkemedel som 

administrerats. Observationerna visade dock att utvärderingen skedde på ett osystematiskt 

och inadekvat sätt genom att vid intravenös läkemedelsgivning utvärdera men inte när 

patienten fick tabletter (Dihle et al. 2006).  
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DISKUSSION 
Metoddiskussion 

Som metod för att besvara syftet valde vi en litteraturstudie. Detta ansåg vi lämpligt 

eftersom tiden som stod till vårt förfogande var begränsad. En litteraturstudie innebär att 

systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteraturen inom valt ämne eller 

problemområde (Forsberg & Wengstöm, 2003). Samtliga sju artiklar som används i 

studien är av kvalitativ ansats. Anledningen till valet är att de artiklarna beskriver en 

utförligare bild av sjuksköterskans bedömning av smärta genom hennes egna berättelser. 

Artiklarna hittas genom sökning i databaserna CINAHL, ELIN och PubMed. Dessa 

databaser används eftersom de innehåller material inom omvårdnad. Ingen databas är 

heltäckande vilket gör att om vi utökat med sökning i andra databaser kunde vi möjligtvis 

ha funnit ytterligare material till arbetet. I studien inkluderas artiklar publicerade år 1995-

2007 för att vi ska använda oss av så aktuell forskning som möjligt. Möjligtvis hade vi 

funnit ett större antal artiklar om vi inte begränsat oss. Artiklar som exkluderas handlar 

om individer under arton år eftersom vi antar att barn och vuxnas sätt att uttrycka smärta 

skiljer sig åt avsevärt. Studierna är utförda i Sverige, Tyskland, Norge, Australien och 

USA. Vi anser att studierna har en västerländsk syn och därmed kan de relateras till 

svenska förhållanden. Det förekom stor variation på artiklar vi hittar men vid närmare 

granskning av dem visar det sig att de är utförda med en kvantitativ ansats, vilket gör att 

vi exkluderat dessa artiklar. Alla artiklar är skrivna på engelska vilket kan innebära risk 

för översättningsfel och feltolkning av materialet. Genom att läsa artiklarna flera gånger 

och använda lexikon har vi försökt motverka missuppfattning. Vi avstår från att översätta 

”citat” i studien för att inte förvränga innebörden av innehållet. Vid litteratursökningen 

används Polit & Beck (2004) flödesschema för att strukturera materialet. Eftersom det 

var svårt att finna artiklar tyckte vi schemat innehöll enkla steg att följa och falla tillbaka 

på under arbetsprocessens gång. Materialet analyseras med inspiration av Graneheim & 

Lundman (2004) modell i olika steg. Metoden verkar något rörig vid inläsning men när vi 

börjar arbeta med den visar det sig att den underlättar bearbetningen av textmassan 

genom meningsbärande enheter och koder och på ett strukturerat sätt får vi fram 

kategorier till studien. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att flera faktorer påverkar sjuksköterskans bedömning av postoperativ 

smärta. De faktorer som framkommer är verbal och icke verbal kommunikation, olika 

kontroller, använda mätinstrument samt vilken erfarenhet sjuksköterskan har. Vidare visar 

resultatet att bedöma smärta utifrån endast en faktor inte är tillförlitligt utan det är 

kombination av ett flertal faktorer som ger sjuksköterskan möjlighet att rätt bedöma 

patientens smärta. 

 

Den verbala kommunikationen är den mest tillförlitliga faktorn i att bedöma patienter med 

smärta. I resultat beskrivs att sättet som sjuksköterskorna kommunicerar på är av betydelse. 

När sjuksköterskor ställer direkta frågor visar det sig det lättare för patienten att tala om sin 

smärta än frågor ställda på generellt sätt. Enligt Kaasa (2001) är kommunikation en 

tvåvägsprocess och i denna situation har sjuksköterskan möjlighet att kommunicera och 

vara uppmärksam på viktig information om patienten. Sjuksköterskan observerar även 

patientens ickeverbala beteende som ansiktsuttryck och olika kroppsrörelser. Orlando 

(1961) menar att interaktionen mellan sjuksköterska och patient är det centrala i 

omvårdnaden. Sjuksköterskan ansvarar för att tillfredställa patientens behov och det är 

därför av vikt att sjuksköterskan observerar och tolkar patientens verbala och icke verbala 
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signaler på rätt sätt. Genom att förmedla sina tankar vidare till patienten kan de antingen 

bekräftas eller förnekas.  

 

Sjuksköterskan kan ha förutfattade meningar som är svåra att lägga åt sidan och detta kan 

leda till att sjuksköterskan misstror patienten i sin smärta, vilket i sin tur kan leda till 

underbehandling. Enligt Hawthorn och Redmond (1999) är förutfattade meningar och 

attityder en aspekt som försvårar smärtbedömning för patienten. Rawal (1999) beskriver att 

smärta som inte behandlas ger konsekvenser för patienten som försvårad mobilisering och 

försämrad lungfunktion. Orlando (1961) anser att utifrån de professionella kunskaper 

sjuksköterskan har tolkar hon patientens beteende och behov. Sjuksköterskan har också ett 

ansvar att lindra lidande och tillvarata patientens omedelbara behov av hjälp i en här och 

nu situationer. Om inte behovet identifieras exakt är det svårt för sjuksköterskan att ge den 

hjälp patienten behöver. Vidare visar resultatet att sjuksköterskor tvivlar på sina 

smärtkunskaper. Detta styrks i de Rond et al. (2000) som visar att orsaker till otillräcklig 

smärtbehandling är sjuksköterskors okunskap och förutfattade meningar om smärta och 

dess behandling. Studien visar vidare att genom utbildning ökar sjuksköterskornas kunskap 

i smärtlindring. 

 

Positivt i resultatet är att de sjuksköterskor med längre erfarenhet har mer kunskap i 

bedömning av smärta än oerfarna sjuksköterskor eftersom de kan relatera till tidigare 

erfarenheter av operation, anestesi och hur smärta uppträder i specifika situationer. Erfarna 

sjuksköterskor har även skaffat sig en klinisk blick och är medvetna om att se helheten av 

patientens smärta. Denna erfarenhet och kunskap kan samtidigt bli ett hinder för 

sjuksköterskan genom att det skapar en förutfattad mening om patientens smärtnivå i det 

postoperativa förloppet. Werner och Strang (2005) hävdar att smärtupplevelsen är 

individuell, och en till synes liten skada kan hos en individ kan ge en intensiv upplevelse 

medan en större skada hos någon annan individ kan ge begränsad skada. I studien 

Sjöström, Dahlgren & Haljamäe (2000) framkommer att sjuksköterskorna genom sina 

erfarenheter anser att smärta är ett individuellt fenomen och att det enbart är patienten själv 

som kan avgöra om han eller hon har någon smärta.  

 

I resultatet framkommer att smärtskalor är ett viktigt och användbart instrument i 

smärtbedömning men det betonas samtidigt att instrumentet inte ensamt kan användas för 

att bedöma smärta. I kombination med patientens beskrivning av sin smärta, 

sjuksköterskans observationsförmåga av smärttecken och att patienten förstår att använda 

smärtskalan på rätt sätt ges sjuksköterskan möjlighet till lindring av patientens 

postoperativa smärta. Enligt Rawal (1999) är smärtan en subjektiv upplevelse vilket gör att 

sjuksköterskan ansvar är att vara lyhörd och lyssna på patientens egna ord om sin 

smärtupplevelse. Young, Horton och Davidhizar (2006) menar att mätinstrument vid 

bedömning av smärta är ett effektivt och användbart sätt för sjuksköterskan att göra 

patientens smärta synlig.  

 

Andra kontroller som ingår i smärtbedömning är att mäta blodtryck, puls, 

andningsfrekvens samt kroppstemperatur. Att visuellt inspektera operationsställets 

utseende såsom rodnad, svullnad, värmeökning och palpering är även en viktig del i 

smärtbedömningen. Stridsberg och Billing (1999) betonar betydelsen av att kontrollera 

puls, andning samt blodtryck vid bedömning av smärta. Orlando (1961) menar i 

interaktionen mellan sjuksköterska och patient måste sjuksköterskan uppmärksamma 

patientens beteende. Beteendet som kan vara att patienten grimaserar eller har ett påverkat 

blodtryck betraktas av sjuksköterskan som ett rop på hjälp till dess hon vet vad beteendet 
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uttrycks för. När sjuksköterskan konstaterat vad som sker i den omedelbara situationen gör 

hon ett val av handling för att tillgodose patientens behov av hjälp.  

 

Två olika sätt att hantera smärtbedömning visar sig i resultatet hos patienter som har 

kommunikationssvårigheter eller är dementa. Ett betydelsefullt sätt är att sjuksköterskor 

ger tid tillsammans med patienten för att få fram rätt information om smärtan. Det andra 

sättet uttrycktes att det är svårt att tolka smärta på ett individuellt sätt vid demens och 

kommunikationssvårigheter, fokus läggs istället på andra vårdåtgärder. Rawal (1999) 

menar att uppmärksamma patientens smärtbeteende, puls, blodtryck samt ökad 

andningsfrekvens är även ett betydelsefullt sätt att bedöma smärta för dem som saknar 

kommunikationsförmåga.  

 

Resultatet visar att i endast två studier beskriver sjuksköterskorna betydelsen av att 

utvärdera den post operativa smärtan som en viktig del i smärtbedömningen. Utvärdering 

enligt sjuksköterskorna sker genom samtal med patienten efter administrerad mängd 

läkemedel, dock visar observationerna att det inte finns systematik i utvärderingen.  

Orlando (1961) menar att det är viktigt att sjuksköterskan tillsammans med patienten 

bestämt dennes hjälpbehov, fastställt att behovet uppfattats rätt, utför handlingen och 

utvärderar i efterhand om handlingen är effektiv. Orlando menar att det tillhör 

sjuksköterskans profession att kontrollera att patientens behov blir tillgodosedda i här och 

nu situationen. Rawal (1999) menar att vid utvärdering av smärtan anpassas individens 

behov av smärtlindring individuellt och genom dokumentationen synliggör 

sjuksköterskan patientens smärta. 

 

SLUTSATS 
Resultatet av studien visar att flera faktorer inverkar när sjuksköterskan ska utföra 

bedömning av patientens postoperativa smärta. Genom att vara lyhörd för patientens icke 

verbala och verbala uttryck, observation av patienten, använda mätinstrument och genom 

erfarenheter bedömer sjuksköterskan patientens smärta. Det framkom att verbal 

kommunikation är den mest tillförlitliga faktorn i bedömning av patienter med smärta.  

I resultatet framkommer även att sjuksköterskor tvivlade på sina smärtkunskaper vilket kan 

bidra till underbehandling av den postoperativa smärtan. Endast två studier visar att 

utvärdering är en del av smärtbedömningen. Brist på utvärdering tror vi kan leda till 

underbehandling vid postoperativ smärta. Det framkom inte i resultatet att 

sjuksköterskorna utförde någon dokumentation. Detta anser vi vara viktigt för att 

synliggöra patientens smärta. Sjuksköterskan har ett stort ansvar att kunna se det som 

patienten säger utan ord, att patienten kan tala om en sak men mena något annat. Detta 

visar att vi som sjuksköterskor måste vara lyhörda och öppna inför det individuella och 

unika i varje individ för att kunna ge patienten bästa möjlighet till adekvat postoperativ 

smärtlindring. Vi anser att resultatet visar att finns ett stort behov av ytterligare forskning 

och utbildning inom området. 
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