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Sammanfattning  
Bakgrund: I Sverige opererades år 2010 var tolfte person av befolkningen. Patienter som 
opereras får enligt forskning inte tillräckligt god postoperativ smärtlindring. En studie har till 
exempel påvisat att 45 procent av patienterna upplevde smärta över sju på en numerisk skala 
noll till tio, där noll är ingen smärta och tio är värsta tänkbara smärta. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa patienters upplevelse av den akuta postoperativa 
smärtbehandlingen. 
Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ induktiv litteraturstudie med Granheim och 
Lundmans (2004) tolkning av hur en innehållsanalys kan ske. 
Resultat: Patienter upplevde sin akuta postoperativa smärtbehandling väldigt olika. Detta 
berodde på patientens upplevelser relaterade till sjuksköterskan som egen person, till hur 
patienten upplevde sig själv som patient och till upplevelser relaterade till medicintekniska 
produkter och läkemedel. 
Slutsats: I Studien framkom att patienterna har olika upplevelser av den akuta postoperativa 
smärtbehandlingen. För sjuksköterskorna kan det vara bra om de arbetar efter Orlando´s 
(1961) omvårdnadsteori i ett försök att förstå patientens upplevelse utifrån deras kultur, tro 
och uppfattning av situationen. Viktigt är att sjuksköterskorna tror på vad patienten ger 
uttryck för, att varje ny situation är unik och att sjuksköterskan jobbar efter detta. 
Nyckelord: Upplevelse, smärta, postoperativ smärta och postoperativa smärtbehandling. 
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Inledning 
I Sverige opererades 811 642 patienter år 2010 (Socialstyrelsen, 2012), vilket innebär att var 

tolfte person i Sverige opererades detta år (Statistiska centralbyrån, 2012). Postoperativ 

smärta är smärta som uppkommer efter en operation (Werner & Leden, 2010). Fletcher, 

Femanian, Mardaye och Aegerter (2008) gjorde i Frankrike en studie på 1887 postoperativa 

patienter. Enligt dem, så upplevde 45,3 procent av patienterna smärta över sju på en numerisk 

skala noll till tio, där noll är ingen smärta och tio är värsta tänkbara smärta. Deras studie 

gjordes på inneliggande patienter dagen efter operationen oavsett operationstyp (ibid). Niemi-

Murola, Pöyhiä, Onkinen, Rhen, Mäkelä & Neimmi (2007) gjorde en finsk studie på 

postoperativa patienter som genomgått höft, knä eller kärloperation. Deras resultat visade att 

39,3 procent av patienterna under den första postoperativa natten hade smärtor (ibid). Enligt 

Niemi-Mulora, et al. (2007) var 20 procent av patienterna inte nöjda med sin fortsatta 

postoperativa smärtlindring (ibid). Enligt Morrison, et al. (2003) kan en icke fullgod 

postoperativ smärtlindring för patienten leda till förlängd vårdtid och därmed ökade 

kostnader, försenad mobilisering och rehabilitering. Detta kan dessutom leda till långvarig 

smärta med funktionsnedsättning (ibid). Enligt omvårdnadsteoretikern Orlando (1961) är det 

viktigt att sjuksköterskan försöker förstå patientens upplevelse av smärtan för att göra det 

bästa för patienten (ibid). Därför är det viktigt att belysa patienters upplevelser av den akuta 

postoperativa smärtbehandlingen. 

Bakgrund 

Smärta 
Enligt Aslan, Badir, Arli och Cakmakci, (2010) upplever alla personer någon gång under livet 

smärta. Smärta är en obehaglig känsla som både består av sensoriska och emotionella intryck 

(ibid). De flesta personer vet vad smärta är, men smärta är bara ett generellt uttryck för 

smärtupplevelsen (Chung & Lui, 2003). Med detta menas att varje person upplever smärta på 

sitt eget sätt och är därför unikt för varje person. Exempelvis kan smärta förklaras som 

stickande, skärande, molande, tryckande och brinnande. Däremot är det inte bara obehaget i 

sig, som gör hela intrycket på en person, utan det är även andra faktorer som kan förstärka 

eller förminska smärtupplevelsen. Några av dessa faktorer är miljön runt patienten som ljud, 
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ljus, aktivitet och mobilisering för personen men även psykologiska faktorer. Psykologiska 

faktorer kan vara till exempel oro, rastlöshet och stress (Aslan, et al. 2010). 

Postoperativ smärta 
Efter en operation uppstår oftast smärta för patienten. Denna smärta kallas postoperativ 

smärta (Werner & Leden, 2010). I denna studie avgränsas akut postoperativ smärtbehandling 

till smärtbehandling på inneliggande opererade patienter inom två veckor efter operation. 

Enligt Aslan, et al. (2010) påverkas patienter vid postoperativ smärta av samma faktorer som 

vid smärta. Vid upplevelse av postoperativ smärta kan känslan av oro förstärkas (ibid). Carr, 

Thomas och Wilson-Barnet (2004) menar att många patienter uppfattar en operation som ett 

stressfullt moment och att den akuta postoperativa tiden är tärande både psykiskt och fysiskt. 

Detta medför att sjuksköterskan redan innan operationen bör vara införstådd med att patienter 

som är oroliga inför operationen kan medföra sin oro till det postoperativa skedet (ibid). 

 

Morrison, et al. (2003) menar att postoperativ smärta vid en operation är ett problem för 

rehabiliteringen. Den upplevda smärtan kan leda till och förhindra patienten att mobilisera sig 

(ibid). Kehlet, Jensen och Woolf (2006) belyser att det kan uppstå sensoriska förändringar 

som postoperativa komplikationer hos patienter som har opererats. Detta kan leda till smärta 

och obehag som är mer ihållande hos patienter som genomgått en operation. 

 

Vid postoperativ smärta är det nociceptiv, neurogen och inflammatorisk smärta som en 

patient upplever efter en operation. Nociceptiv smärta är en så kallad vävnadsskada. Denna 

smärta uppfattas på grund av kemiska, mekaniska och termiska påfrestningar. Detta kan till 

exempel vara när en kniv skär i huden. Inflammatorisk smärta är smärta som upplevs vid 

inflammationer och inflammerad vävnad. Neurogen smärta är smärta som upplevs på grund 

av att skador på nerverna irriteras eller skador som påverkar nervsystemet (ibid). 

 

Postoperativ smärta är enligt Gust, Pecher, Gust, Hoffmann, Böhrer och Martin (1999) det 

viktigaste problemet som måste förebyggas eller lindras efter operation. Postoperativ smärta 

påverkar patienters psykiska välbefinnande samt det fysiska välbefinnandet som till exempel 

det endokrina systemet, luftvägarna och blodomloppet (ibid). 
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Postoperativ smärtbehandling 
Den postoperativa smärtlindringen kan utföras på olika sätt och innebär till stor del 

farmakologiska eller icke farmakologiska metoder (Rawal, 1999). De icke farmakologiska 

metoder som kan användas för att minska den postoperativa smärtan är tillexempel musik, 

massage, meditation, TENS och andningsteknik (Pellino et al. 2005). Inom den postoperativa 

farmakologiska smärtlindringen används generellt tre olika metoder att administrera 

läkemedel. Patientkontrollerad analgesi (PCA), epidural pump och konventionella 

administrationsvägar, det vill säga intramuskulärt, per os och subkutant (Rawal, 1999). 

Patientkontrollerad analgesi innebär att smärtstillande läkemedel administreras av en pump 

och patienten kan själv genom ett kommando till pumpen ge doser av analgesin. Epidural 

pump innebär att smärtstillande läkemedel införs i det epidurala området i ryggmärgen via en 

pump eller en PCA pump (Werner & Leden, 2010). 

 

Vissa sjuksköterskor kan tolka patienters sätt att uttrycka smärta på olika sätt, detta gör att 

sjuksköterskan kan tolka att patienten inte har ont, medan patienten i verkligheten har mycket 

ont. Sjuksköterskan kan lita så mycket på den smärtstillande effekten av läkemedlet att det 

blir en konflikt mellan sjuksköterskan och patienten. Patienten kan då ge uttryck för att 

läkemedlet inte ger smärtlindring medan sjuksköterskan tror att läkemedlet ger smärtlindring 

för att patienten fått smärtlindring (Taylor, Hall & Salmon 1996; Salmon och Manayande 

1996). 

 

De farmakologiska metoderna kan vara av beroendeframkallande och icke 

beroendeframkallande läkemedel (Salmon & Manayande, 1996). Enligt Hudcova, McNicol, 

Quad, Lau och Carr (2012) påvisas det att sjuksköterskor kan vara oroliga att patienter ska 

utveckla ett beroende av en substans och ger därför en mindre dos än vad läkaren ordinerat 

(ibid). Den ordinerade dosen av läkaren är ofta hälften av vad som behövs för att ge god 

smärtlindring. Det har även påvisats att patienter kan ha en tendens att inte vilja störa 

sjuksköterskorna, även vid postoperativa smärtor (Rawal, 1999). 

Teoretisk referensram 
Ida Jean Orlando var en omvårdnadsteoretiker och hennes omvårdnadsteori belyser en 

kontakt som ska byggas upp av tillit och förståelse mellan sjuksköterska och patient. Enligt 

Orlando´s (1961) interaktionsteori är det viktigt för sjuksköterskan att förstå vad upplevelsen 

innebär för patienten för att kunna tillfredsställa dess behov genom exempelvis smärtlindring 
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(ibid). Det en patient upplever och ger uttryck för ska inte negligeras av sjuksköterskan även 

om sjuksköterskan tror sig ha gett ordentlig smärtlindring eller tror att patienten inte har 

smärtor (Taylor, et al. 1996). Det faktum att patienter får en för låg dos, att patienter inte blir 

trodda eller att patienter inte vill störa sjuksköterskan kan undvikas (Rawal, 1999). Det är då 

viktigt för sjuksköterskan att ha empati och verkligen försöka förstå vad patienten upplever 

och uttrycker för att kunna tillfredställa dess behov. Det vill säga, uttrycker patienten att det 

gör ont, så gör det ont. När patienten inte vill störa sjuksköterskan är det viktigt att 

sjuksköterskan försöker förstå och vågar kommunicera med patienten för att få en inblick av 

patientens upplevelse. Det är även viktigt att sjuksköterskan förstår att patienten kan ha en 

annan uppfattning, genom exempelvis kultur, tro och förväntningar av den akuta 

postoperativa smärtbehandlingen än sjuksköterskans personliga förväntningar, kultur, tro 

eller uppfattning av den akuta postoperativa smärtbehandlingen (Orlando, 1961).  

 

Denna omvårdnadsteori kan appliceras till sjuksköterskans förståelse av patientens 

upplevelser av postoperativ smärtbehandling.  

Syfte 
Syftet med studien var att belysa patienters upplevelse av den akuta postoperativa 

smärtbehandlingen. 

Metod 
Metoden som användes till studien var en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar med 

kvalitativ induktiv ansats. Enligt Polit och Beck (2008) innebär en kvalitativ induktiv ansats 

att med så lite tolkning som möjligt, försöka förstå den enskilda, komplexa människans 

erfarenheter genom att försöka samla direkt data av exempelvis hur patienten upplever sin 

smärta (ibid). Enligt Forsberg och Wengström (2008) innebär en litteraturstudie av 

vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats att söka, kritiskt granska och sammanställa 

tidigare empiriska studier inom ett område där det redan tidigare finns många studier, där det 

är av nytta att sammanställa tidigare forskning (ibid).  
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Urval 
Studien är uppbyggd på en litteratursökning och använder olika databaser för att finna 

artiklar. Databaser som användes var Medline och CINAHL. Enligt Forsberg och Wengström 

(2008) täcker dessa två databaser forskningen inom området vårdvetenskap. I sökningarna 

har thesaurus använts (ibid). Thesaurus är ord som ingår databaserna Medline och CHINAL’s 

egna katalogiseringsord (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Olika databaser använder 

olika uttryck för sina thesaurus. Medline använder uttrycket MeSH för sin thesaurus, som står 

för medical subject headings (Polit & Beck, 2008). Fritextsökning har även använts i studien. 

Enligt Willman et al. (2011) innebär det att det har sökts efter ord som inte är thesaurus utan 

icke katalogiserade ord som kan infattas i källan (ibid). Sökningarna redovisas i Bilaga 1. När 

sökningarna av artiklarna gjordes kombineras sökorden genom booleska sökoperationer. De 

booleska sökoperationer som användes var OR och AND. Enligt Willman et al. (2011) 

innebär AND att sökmotorn kombinerar sökorden så det söks efter artiklar med alla sökord. 

OR innebär att sökmotorn söker artiklar som innehåller ett eller flera av orden i sökningen 

(ibid). Thesaurus som användes till sökningarna var Postoperative pain, Qualitative studies 

Qualitative research, Interview, Nursing Interventions, Pain Management, Nurse-Patient 

Relations och, Pain Postoperative. De fritextsökningsord som användes var Experience. 

Under sökningarna gjordes ett första uval genom att titlarna lästes igenom för att kontrollera 

om de passade in i syftet. Därefter lästes abstractet genom och urval gjordes mot syftet och 

inklusionskriterierna. De 37 artiklar som ansågs passa till syftet lästes genom var för sig och 

kontrollerades så de passade med inklusionskriterierna. Därefter valdes gemensamt 15 

artiklar ut för granskning. Sedan diskuterades artiklarna och granskades gemensamt. Av 

granskningen framkom sex artiklar av bra kvalité att användas i resultatet. 

Kvalitetsbedömning 

Artiklarna som användes i resultatet har granskats med hjälp av ett granskningsprotokoll som 

är utarbetat av Willman, et al. (2011) och som modifierats av författarna genom att ta bort två 

frågor. De två frågor som togs bort var teoretisk referensram och genereras teori, då dessa 

inte har någon relevans för syftet. Detta granskningsprotokoll översätts efter ifyllnad till 

poäng för positivt svar och inget poäng för negativt eller osäkert svar. Därefter fick artiklarna 

en kvalitetsgrad, dålig, medel och bra. Bra var mellan 80-100 procent positiva svar, medel var 

mellan 70-79 procent positiva svar och dålig var mellan 60-69 procent positiva svar (ibid). 

Granskningsprotokollet återfinns i Bilaga 2. I kvalitetsbedömningen och enligt 
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inklusionskriterierna ingick det att kontrollera om artiklarna hade ett etiskt resonemang, 

vilket skulle redovisas i artiklarna. Gjordes inte detta så exkluderades artikeln. 

Inklusionskriterier 

Artiklar som använts i studien har varit skrivna på engelska eller svenska, publicerade från 

1997-01-01, av kvalitativ ansats, peer-review, av kvalitetsgrad bra eller medel, ha någon form 

av etiskt övervägande och gjord på postoperativa patienter under den akuta 

smärtbehandlingsfasen. 

Analysmetod 
De artiklar som användes har analyserats enligt Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av 

hur en kvalitativ innehållsanalys för vårdvetenskaplig forskning kan genomföras (ibid). 

Innehållsanalys innebär att stegvis och systematiskt ta ut data ur resultatet av artiklarna och 

sortera den för att identifiera mönster med målet att kunna beskriva specifika fenomen 

(Forsberg och Wengström, 2008). Analysen genomfördes genom att de meningsbärande 

enheterna enskilt tagits ut ur texten. Detta innebär att ord, meningar och stycken som hör ihop 

genom sitt innehåll tagits ut. Därefter har de meningsbärande enheterna diskuterats om de 

stämmer med syftet och gemensamt har de meningsbärande enheterna därefter blivit 

översatta till svenska och kondenserats. Detta betyder att onödiga ord som inte har någon 

betydelse för de meningsbärande enheternas innebörd tagits bort och därmed gjort texten 

kortare, mer lättförståelig utan att förlora viktig information. Sedan har kodning gjorts av de 

kondenserade meningsbärande enheterna, detta innebär att en rubrik, som passar ihop med 

innehållet har satts på de kondenserande meningsbärande enheterna vilket har möjliggjort en 

struktur av informationen. De kodade meningsenheterna sorterades sedan ut i kategorier och 

underkategorier (Graneheim och Lundman, 2004). Exempel på hur innehållsanalysen 

genomförts återfinns i Bilaga 4. 

Resultat 
När analysförfarandet gjordes framkom tre huvudkategorier som relaterade till upplevelsen 

av smärtbehandling. Därutöver bildades det åtta underkategorier. Kategorierna och 

underkategorierna redovisas i figur 1. I resultatet har patienter och sjuksköterskor skrivits i 

singularis. 
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Figur 1. Översikt av syfte, kategorier och underkategorier. 

Upplevelser relaterade till sjuksköterskan som person 
Patienten hade ett antal upplevelser av sin akuta postoperativa behandling relaterade till 

sjuksköterskan som person, det vill säga sjuksköterskans roll i patientens upplevelser av den 

akuta postoperativa smärtbehandlingen. Det framkom fyra underkategorier relaterade till 

upplevelser av sjuksköterskan som person, dessa är upplevelser relaterade till sjuksköterskan 

av tidsbrist, av trygghet, av övergivenhet och av respektlöshet. 

Upplevelser relaterade till tidsbrist hos sjuksköterskan 

Patienten upplevde att sjuksköterskan hade en tidsbrist, något som gjorde att patienten inte 

förväntade sig mer av sjuksköterskan än vad sjuksköterskan gjorde för patienten då fler andra 

arbetsuppgifter än patienten fanns att utföra för sjuksköterskan (Carr & Thomas, 1997). 

Patienten uppfattade att sjuksköterskan hade mycket att göra men att sjuksköterskan gjorde 

sitt bästa för patienten även om det fanns en tidsbrist (Rejeh & Vaismoradi, 2010). 

”I think they´re to busy. To my mind they worked to full capacity, at least 

they are on this ward. So I wouldn´t have expected any more of 

them.”(Carr & Thomas, 1997, s.195). 
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Upplevelsen av trygghet 

En upplevelse patienten kände var trygghet. Detta tack vare att sjuksköterskan alltid fanns i 

närheten om patienten hade svår smärta (Rejeh & Vaismoradi, 2010). Möjligheten att få prata 

med sjuksköterskan gav en trygghet (Idvall, Bergqvist, Silverhjelm & Unosson, 2008). 

Sjuksköterskan upplevdes av patienten som villig att hjälpa (Carr & Thomas, 1997). ”They 

perceive nurses as always being there and obviously willing to help.” (Carr & Thomas, 1997, 

s.196). Patienten förklarade att denne kände sig sedd av sjuksköterskan och på grund av detta 

upplevde en trygghet på sjukhuset. Patienten kände sig säker och trygg av att sjuksköterskan 

tog hand om dem (Nilsson, Unosson & Kihlgren, 2006). Sjuksköterskan ingav trygghet 

genom en förståelse av patientens upplevelse av operationen och patientens smärta. (Joelsson, 

Olsson & Jakobsson, 2010). 

”Here they know what it means to undergo surgery and have a new hip. 

They are so knowledgeable and competent. And they are so careful about 

what pain you are in. I think it´s fantastic…” (Joelsson et al. 2010, 

s.2835).  

 

En patient beskrev sin relation till sjuksköterskan som en moderskapsrelation, vilket 

upplevdes som en trygghet (Nilsson, et al. 2006). Sjuksköterskan gav även information till 

patienten, något som ledde till en god trygghet i deras postoperativa smärtbehandling (Rejeh 

& Vaismoradi, 2010). Sjuksköterskan gav stöd till patienten, något som upplevdes vara en 

bra trygghet och effektfullt stöd mot smärtan (Carr & Thomas, 1997). 

”Oh, she… I felt support. She was holding me and I knew the pain 

wouldn´t last very long, and I knew that she would hold me.” (Carr & 

Thomas, 1997, s.197). 

 

Upplevelsen av övergivenhet 

Patienten upplevde en känsla av att vara övergiven, att sjuksköterskan inte lyssnade på 

patienten eller tog deras smärta på allvar (Idvall, et al. 2008). En patient förklarade att 

sjuksköterskan inte pratade med patienten, vilket gav en upplevelse av övergivenhet och att 

kontrollen över sin situation förlorades (Nilsson, et al. 2006). 

”I say, no one paid attention and took it seriously. They thought that I 

only had normal pain.” (Idvall, et al. 2008, s.134). 
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Upplevelsen av respektlöshet 

Patienten upplevde respektlöshet när information om hur framtiden skulle se ut inte kom. 

Detta gav en osäkerhet och en upplevelse av att inte vara respekterad (Nilsson, et al. 2006). 

Patienten uttryckte att sjuksköterskan inte förstod eller respekterade vad som var bra för 

patienten utan utförde det hon trodde var det bästa för patienten även om det inte var det 

(Rejeh & Vaismoradi, 2010). ”there was to little respect from the staff” (Nilsson, et al. 2006, 

s.101). 

Patientens upplevelser relaterat till sig själv som person 
Under analysen påträffades upplevelser relaterade till patienten som egen person. Denna 

kategori har uppdelats i två underkategorier. Patientens egen upplevelse av att hantera sin 

smärta och patientens upplevelse av förväntningarna på hanteringen av sin egen smärta. 

Egen upplevelse av att hantera sin smärta 

Patienten upplevde att det gick lättare att hantera smärtan genom att tänka på andra saker. 

Patienten tyckte att ha anhörigbesök, tv-tittande, läsning och korsord hjälpte att tänka på 

annat än smärtan (Carr & Thomas, 1997). Även att ligga still, inte göra någonting och hålla 

tankarna borta från smärtan upplevdes som smärtlindrande (Wong & Chan, 2009). Musik var 

även något som patienten uttryckte hjälpte hantera sin smärta. Då musiken gav en avledning 

från smärtan (Carr & Thomas, 1997). 

”Well, I found it handy to have a Walkman and have some music on, light 

classical Chopin… and that, you know, you´re so far gone with the 

music… it lifts the pain” (Carr & Thomas, 1997, s.196). 

 

Det gavs även uttryck för att patienten upplevde en osäkerhet genom att inte kunna lägga upp 

en strategi för att hantera sin situation. Detta gjorde att patienten hade svårt att hantera sin 

egen smärta (Wong & Chan, 2009).  ”I kept still most of the time. I don´t know what I should 

do to improve the situation” (Wong & Chan, 2009, s.75).  

Upplevelsen av förväntningarna på hanteringen av sin egen smärta 

Patienten upplevde att de fanns kulturella förväntningar på sig själv när det gällde hur de 

skulle hantera sin smärta i den postoperativa smärtbehandlingen. Patienten upplevde att det 

förväntades att han skulle klara av sin smärta genom att härda ut. Män skulle härda ut sin 
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smärta och inte gråta, klaga och undvika smärtstillande läkemedel (Rejeh & Vaismoradi, 

2010). 

”Pain medication weakens a man; he wants to get strong as quickly as he 

can. Therefore men have to work through it.” (Rejeh & Vaismoradi, 

2010, s.71). 

 

Patienten upplevde även förväntning på sig själv att de skulle be sjuksköterskan om 

smärtlindring vid första smärtan. Patienten gav uttryck för att han inte klarade av hanteringen 

av sin smärta vilket blev outhärdlig om de inte fick smärtlindring direkt (Rejeh & 

Vaismoradi, 2010). 

”As soon as my pain gets started, even with a brief burning sensation, I 

call nurses. I cannot tolerate pain; it makes me… feel exhausted.” (Rejeh 

& Vaismoradi, 2010, s.69). 

Upplevelser relaterade till medicintekniska produkter och läkemedel 
Under analysförfarandet framkom det att patienten hade upplevelser av både misstro och tillit 

relaterade till sin postoperativa smärtbehandling av medicintekniska produkter och läkemedel 

som användes till smärtlindring.  

Upplevelsen av tillit 

Patienten upplevde att PCA gav en trygghet, då den fungerade och gav en autonomi i 

smärtbehandlingen. Patienten kunde till en viss nivå ge sig själv smärtlindring när det gjorde 

ont, vilket gjorde att de slapp de värsta smärttopparna. Patienten upplevde även att vissa 

hjälpmedel gjorde att de kunde ligga annorlunda i sängen och inte behövde belasta de 

regioner de hade smärta, något som gav en bättre sömn (Joelsson, et al. 2010). 

Smärtlindringen upplevdes av patienten som välfungerande och att den hjälpte patienten 

uthärda smärtan. Patienten upplevde vidare att läkemedlen var effektiva och om 

smärtlindringen ej givits skulle smärtan varit outhärdlig (Joelsson, et al. 2010). ”the tablets 

have helped a lot; otherwise I would have been in much more pain.” (Joelsson, et al. 2010, 

s.2835). 

Upplevelsen av misstro 

PCA och epidural bedövning bidrog till en rädsla hos patienten då den i vissa fall inte 

fungerade. Patienten gav uttryck för att den värsta smärtan som upplevdes under den 
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postoperativa smärtbehandling var just när PCA användes. Patienten upplevde att tekniken 

inte var att lita på, detta var på grund av att den slutade fungera (Carr & Thomas, 1997). 

”Another patient experienced intense pain when the epidural stopped working.” (Carr & 

Thomas, 1997, s.196). Patienten hade en misstro till smärtstillande läkemedel, vilket berodde 

på biverkningarna som läkemedel kunde ge (Nilsson, et al. 2006). Detta kunde göra att 

patienten upplevde att de inte vågade ta sina läkemedel (Wong & Chan, 2009). ”I dared not 

to have the analgesic as I tought it might make me sick and dizzy” (Wong & Chan, 2009, 

s.74). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Det valdes en kvalitativ litteratursökning till denna studie. Litteratursökning valdes då det 

ansågs att det finns tillräckligt med empiriska studier publicerade sedan tidigare inom akut 

postoperativ smärtbehandling. Enligt Forsberg och Wengström (2008) kan en 

litteratursökning öka tillförlitligheten i resultatet då det blir ett större urval än vid en empirisk 

studie (ibid). Kvalitativ ansats valdes för att försöka förstå den enskilda, komplexa 

människans erfarenheter genom att direkt samla data av exempelvis hur patienten upplever 

sin akuta postoperativa smärtbehandling (Polit & Beck, 2008). Detta hade inte fungerat på 

samma sätt om det valts en kvantitativ ansats då det inte är relevant med studiens syfte. 

Databaser som valdes till studien var Medline och CINAHL. Fler databaser hade kunnat 

användas för att få fram mer data till resultatet. Det ansågs att dessa två databaser gott och väl 

täckte den forskning som finns inom det vårdvetenskapliga området. Dessa sökningar gjordes 

på olika datum och efteråt gjordes sökningarna om med sökorden och ny avgränsning i ett 

försök att finna mer fakta. Första avgränsningen av datum var från 2002-01-01. Då detta 

datum gav för lite material och ändrades det till 1997-01-01. Avgränsningar angående 

publiceringsdatum var från 1997-01-01, då det ansågs att utvecklingen går framåt och ny 

fakta är mer relevant för dagens vård än äldre omodern fakta. Författarna valde att enbart 

använda artiklar som skrivits på engelska eller svenska, för att undvika felaktiga 

översättningar från författarna. Avgränsningarna peer-review och research article gjordes 

också. Enligt Willman et al. (2011) innebär peer-review och research article att någon med 

kunskap inom ämnet har granskat artikeln innan den publicerades (ibid). Detta är något som 

kan stärka resultatet. Artiklarna som valdes till studiens resultat genomgick en kontroll om 
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dem passade in enligt inklusionskriterierna och artiklarna blev kvalitetsbedömda. 

Kvalitetsbedömningen genomfördes var för sig av författarna, vilket kan styrka studien. I 

kvalitetsbedömningen ingick att kontrollera om de artiklarna som valts efter syftet hade ett 

etiskt resonemang. Enligt Polit och Beck (2008) innebär detta att artiklarnas författare följer 

rättsliga, sociala och professionella skyldigheter gentemot studiens deltagare (ibid). Det 

etiska resonemanget gjorde att sju artiklar utgick av de 15 artiklar som valdes ut för 

granskning. Två artiklar utgick pågrund av dålig kvalité. Detta kan ha försvagat studien med 

tanke på de sex artiklar som ingår i resultatet. Enligt sjuksköterskornas etiska kod ska 

sjuksköterskan vid forskning ansvara för att forskning sker med tanke på individens 

rättigheter, säkerhet och värdighet (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Artiklarna som 

användes i resultatet har utförts i fyra olika länder, något som kan ha påverkat resultatet då de 

olika länderna kan ha kulturella olikheter. Detta har dock inte tagits någon hänsyn till av 

författarna till studien, då det viktigaste har varit upplevelserna oavsett nationellt ursprung. 

Till analys valdes Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av hur en induktiv 

innehållsanalys kan ske. Graneheim och Lundman (2004) menar att meningsenheterna inte 

skall vara för långa, men samtidigt inte för korta, då detta kan påverka resultatet (ibid), något 

som författarna till studien har försökt följa. Meningsenheterna har tagits ut var för sig av 

författarna och därefter sammanställts, något som gjort att till syftet relevanta meningsenheter 

som missats i artiklarna har minskat. Artiklarna som hittades och användes till resultatet var 

enbart publicerade på engelska, något som kan ha påverkat resultatet då de blivit översatta till 

svenska. Dock har alla citat behållits på ursprungsspråket då detta minskar sannolikheten för 

felaktiga översättningar. Författarna har strävat efter en induktiv ansats, dock kan det finnas 

inslag av deduktiv ansats i resultatet på grund av att författarna har en viss förförståelse om 

ämnet. 

Resultatdiskussion 
I resultatet framkom det olika upplevelser av hur patienter upplevde den postoperativa 

smärtbehandlingen. Någon patient upplevde exempelvis PCA som något positivt medan en 

annan patient uttryckte att detta var något negativt. Enligt Orlando (1961) är varje patients 

upplevelse unik. För varje nytt vårdmöte och upplevelse framkommer det unika saker med 

tanke på patientens och sjuksköterskans personliga kultur, tro och uppfattning (ibid). Detta 

kan innebära att sjuksköterskan får försöka förstå varje patients upplevelse i sin postoperativa 

smärtbehandling som unik, det vill säga, alla situationer är unika och det går inte att hitta ett 

sätt som passar alla patienter även om situationerna är snarlika. I resultatet framkom det tre 
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kategorier som är relaterade till patientens upplevelser av postoperativ smärtbehandling och 

dessa diskuteras var för sig. 

Upplevelser relaterade till sjuksköterskan som person 

Denna del av resultatet visar att patienten upplevde att sjuksköterskan var stressad och hade 

många arbetsuppgifter att utföra. Detta ansågs dock inte av patienten som något negativt. När 

patienten fick sjuksköterskans uppmärksamhet upplevde patienten att fokusen var på 

patienten. Enligt studier så påvisas det att 82 procent av postoperativa patienter är nöjda med 

sjuksköterskans arbete i den postoperativa smärtbehandlingen (Niemi-Murola, et al. 2007; 

Ching & Lui 2003).  

 

Resultatet i studien visar att sjuksköterskorna hade mycket att göra och var tvungna att 

prioritera sina arbetsuppgifter. Trots detta var de oftast tillräckligt professionella för att ge 

patienterna den vård de förväntade av sjuksköterskorna. Patienten upplevde även en känsla av 

trygghet gentemot sjuksköterskan genom att sjuksköterskan pratade och gav information till 

patienten angående operationen som utförts. Patienten tyckte att sjuksköterskan visade 

adekvat uppmärksamhet vilket ökade känsla av trygghet. Det rapporterades å andra sidan 

även att sjuksköterskan inte lyssnade på patienten eller tog patientens smärta på allvar. Enligt 

Niemi-Murola, et al. (2007) upplevde 41 procent av patienterna i deras studie att 

sjuksköterskornas arbete var opersonligt och gick på rutin (ibid).  Detta kan ha lett till att 

patienter upplevt en känsla av övergivenhet och av förlorad situationskontroll.  

Patientens upplevelser relaterat till sig själv som person 

Denna del av resultatet påvisar att patienten behövde ett socialt stöd av anhöriga och något att 

göra under sin sjukhusvistelse för att få en möjlighet att avleda sin smärta, exempelvis med 

musik. Enligt Nilsson, Rawal och Unosson (2003) kan musik ha en viss effekt inom 

postoperativ smärtlindring (ibid). Patienten upplevde att det fanns förväntningar på hur de 

borde hantera sin smärta, särskilt när det gällde män. Några patienter upplevde att män 

varken förväntades klaga, gråta eller begära smärtlindring. Enligt Juarez, Ferrell och 

Borneman (1998) kan kulturer ha olika syn på hur en person bör hantera sin smärta. De 

menar att i den spanska kulturen anses smärta som något en person inte ska klaga över. Har 

en person ändå smärta, bör personen acceptera det eller följa folktrons smärtlindring, som till 

exempel att kattklor anses ha en smärtstillande effekt (ibid). Enligt Orlando (1961) är det 

viktigt för sjuksköterskan att förstå patientens upplevelser även om patienten har en annan 
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kultur, tro och uppfattning av situationen (ibid). Detta kan tolkas som att sjuksköterskan bör 

ha förståelse för sin patients kultur och göra vården unik för varje enskild patient. Att 

sjuksköterskan förstår patientens behov och inte bara lyssna till det patienten säger, utan 

också det patienten ger uttryck för med hela kroppen och talet. 

Upplevelser relaterade till medicintekniska produkter och läkemedel 

I denna del av resultatet framkom det upplevelser av både tillit och misstro relaterat till 

farmakologisk smärtlindring och medicintekniska produkter. Resultatet visar att patienter 

upplevde en tillit gentemot de medicintekniska produkterna som användes till patientens 

smärtbehandling och att patienten själv kunde avstyra den värsta smärtan med hjälp av PCA. 

Detta medförde att patienten upplevde en trygghet gentemot PCA. 

 

Det framkom även i resultatet en upplevelse av misstro gentemot de farmakologiska och 

medicintekniska produkterna som använts i artiklarna. Patienters misstro grundades i en 

rädsla för att de medicintekniska produkterna inte skulle fungera och ge en effektiv 

smärtlindring. Enligt Taylor, et al. (1996) kan denna misstro förstärkas av att sjuksköterskan 

inte tror på patienten, då de har en tilltro på att PCA alltid ger smärtlindring, även om det 

framkom i resultatet att PCA kunde haverera och att patienten kunde ha problem med 

apparaturen. (ibid). Resultatet visade även upplevelsen av misstro till läkemedel på grund av 

läkemedlets biverkningar. Även detta skapade en otrygghet och rädsla hos patienter. Enligt 

Niemi-Murola, et al. (2007) studie så upplevde 31 procent av patienterna att de inte kunde 

diskutera eventuella biverkningar med sjuksköterskan (ibid), något som kan öka rädslan för 

biverkningar av läkemedel. Enligt Taylor, et al. (1996) studie så påvisas det att vissa patienter 

är rädda att bli beroende, medan andra inte har en tanke på att bli beroende utan endast tänker 

på att stilla sin smärta (ibid). Utifrån Orlando´s (1961) omvårdnadsteori borde sjuksköterskan 

vara lyhörd för att patienten kanske misstror smärtlindringen genom exempelvis att inte ta sin 

medicin. Sjuksköterskan bör då fråga patienten varför patienten inte tar sin smärtlindring. 

Därmed får sjuksköterskan en större kunskap om patienten och kan sätta in 

omvårdnadsåtgärder för att motverka att patienten har ont, eller får illamående av läkemedlen 

(ibid).  

Slutsats 
I studien framkom det att patienterna har olika upplevelser av den akuta postoperativa 

smärtbehandlingen. Detta kan bero på att varje patient är unik med sina förväntningar, 
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tidigare erfarenheter och sin unika upplevelse av situationen. För sjuksköterskorna kan det 

vara bra om de arbetar efter Orlando´s (1961) omvårdnadsteori i ett försök att förstå 

patientens förväntningar och upplevelser utifrån deras kultur, tro och uppfattning av 

situationen. Viktigt är att sjuksköterskorna tror på vad patienten ger uttryck för. Om 

exempelvis patienten ger uttryck för att smärtlindringen inte fungerar får sjuksköterskan hitta 

en annan behandlingsmetod som kan fungera för denna patient, farmakologisk eller icke 

farmakologisk. Viktigt är att sjuksköterskan ser varje situation som ny, varje patient som unik 

och att sjuksköterskan arbetar efter detta (ibid).  

Självständighet 
I studien har det mesta av arbetet gjorts gemensamt och därför kommer enbart de kapitel som 

genomförts med enskilt ansvar att redovisas. Författaren Karlsson har varit främst ansvarig 

för kapitlen postoperativ smärta och i resultatsdiskussionsdelen upplevelser relaterade till 

sjuksköterskan som person och upplevelser relaterade till medicintekniska produkter och 

läkemedel. Författaren Krigström har främst varit ansvarig för kapitlen postoperativ 

smärtbehandling, metoddiskussionen och resultatsdiskussionsdelen upplevelser relaterade till 

patienten som egen person. Under arbetet med artikelläsning och urvalet av meningsenheter 

har det arbetats med samma artiklar enskilt för att därefter sammanställa resultatet av arbetet 

och jämföra vad författarna fick fram vid det enskilda arbetet.  
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Bilaga 1 Artikelsökning 
Artikelsökning 1:2  
Databas Chinal. 

Sökord Datum Avgränsningar Träffar Lästa artiklar Kvalitetsgranskade 
artiklar 

Artiklar till 
resultatet 

Experience AND 
Postoperative Pain 

28 Augusti 2012 Peer-Reviewed; Research 
Article; Från 2002-01-01 

419 8 4 3 

Qualitative Studies 
AND Postoperative 
Pain 

30 Augusti 2012 Peer-Reviewed; Research 
Article; Från 2002-01-01 

89 6 2 2 

Postoperative Pain 
AND Interviews 

4 September 2012 Peer-Reviewed; Research 
Article; Från 2002-01-01 

218 8 2 0 

Experience OR 
Interviews OR 
Qualitative Studies 
AND Postoperative 
Pain 

6 September 2012 Peer-Reviewed; Research 
Article; Mellan 1997-01-01 
och 2002-01-01 

89 2  2 1 

Postoperative Pain 
AND Nursing 
Interventions 

25 september 2012 Peer-Reviewed; Research 
Article; Från 1997-01-01 

24 3  1 0 

Pain Management 
AND postoperative 
pain 

25 september 2012 Peer-Reviewed; Research 
Article; Från 1997-01-01 

386 1  0 0 

Nurse-Patient 
Relations AND 
postoperative pain 

25 September 2012 Peer-Reviewed; Research 
Article; Från 1997-01-01 

26 2 1  0 
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Bilaga 1Artikelsökning 
Artikelsökning 2:2  
Databas Medline 

Sökord Datum Avgränsningar Träffar Lästa artiklar Kvalitetsgranskade 
artiklar 

Artiklar till 
resultatet 

Pain, Postoperative 
AND Interview 
OR Qualitative 
Research OR 
experience 

17 September 2012 Från 1997-01-01 1187 4 2 0 

Pain Management 
AND Pain, 
Postoperative 

25 september 2012 Från 1997-01-01 168 1  1 0 

Nurse-Patient 
Relations AND 
Pain, Postoperative 

25 September 2012 Från 1997-01-01 53 2 0 0 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
Granskningsprotokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod av Willman, 
Stoltz och Bahtsevani (2011, S.175) som modifierats av författarna till studien vilket 
redovisas i stycket kvalitetsbedömning. 
Studie: 
Författare: 
 
Beskrivning av studien, T.ex. metodval  ………………………………………... 
 
Finns det ett tydligt syfte   Ja  Nej  Vet ej 
Patientkarakteristiska   Antal: 
    Ålder: 
    Man/Kvinna: 
Är kontexten presenterad?    Ja  Nej  Vet ej 
Etiskt resonemang?    Ja  Nej  Vet ej 
 
Urval 
-Relevant?     Ja  Nej  Vet ej 
-Strategiskt?     Ja  Nej  Vet ej 
 
Metod för 
-Urvalsförande tydligt beskrivet?   Ja  Nej  Vet ej 
-Datainsamling tydligt beskriven?   Ja  Nej  Vet ej 
-Analys tydligt beskriven?    Ja  Nej  Vet ej 
 
Giltighet 
-Är resultaten logiska, begripliga?   Ja  Nej  Vet ej 
-Råder datamättnad?    Ja  Nej  Vet ej 
-Råder analysmättnad?    Ja  Nej  Vet ej 
 
Kommnicerbarhet 
-Redovisas resultatet klart och tydligt?   Ja  Nej  Vet ej 
-Redovisas resultatet i förhållande till ett  
 
Huvudfynd? 
 
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivningen/analys adekvat? 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet   Bra  Medel  Dålig 
 
Kommentar 
 
Granskare (Sign)………………………………………….
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Bilaga 3Artikelöversikt 
Artikelöversikt 1:2 
Författare/Publicering

sår/Land 
Titel Syfte Metod Urval Kvalit

et 
Carr, E. J., & 
Thomas, N. J. 1997. 
England. 

Anticipating and 
experiencing post-
operative pain: The 
patient perspective. 

Syftet med studien var att undersöka 
patienternas förväntningar och 
erfarenheter överensstämmer, beskriva 
patienternas coopingmetoder vid smärta, 
undersöka faktorer som påverkar 
smärtbehandlingen och identifiera 
metoder för att klara den postoperativa 
smärtan. 

Kvalitativa 
intervjuer  

10 patienter valdes ut inför 
planerade bukoperationer.  

Bra. 

Idvall, E., Bergqvist, 
A., Silverhjelm, J., & 
Unosson, M. 2008. 
Sverige. 

Perspectives of 
Swedish patients 
on postoperative 
pain management. 

Syftet med studien var att beskriva 
patienters perspektiv på postoperative 
smärthantering under deras 
sjukhusvistelse. 

Kvalitativa 
intervjuer 

30 patienter, 11 män och 
19 kvinnor som varit på 
avdelningen 24h efter 
operation. 

Bra. 

Joelsson, M., Olsson, 
L-E., & Jakobsson, E. 
2010. Sverige 

Patients’ 
experience of pain 
and pain relief 
following hip 
replacment surgery. 

Studiens syfte var att beskriva patienters 
upplevelse av postoperative smärta och 
smärtlindring efter en höftledsoperation. 

Kvalitativa 
intervjuer. 

15 patienter som har 
genomfört en 
höftledsoperation. 

Bra. 
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Bilaga 3Artikelöversikt 
Artikelöversikt 2:2 
Författare/Publicering

sår/Land 
Titel Syfte Metod Urval Kvalit

et 
Nilsson, U., Unosson, 
M., & Kihlgren, M. 
2006. Sverige. 

Experience of 
postoperative 
recovery before 
discharge: 
Patients´views. 

Syftet med studien var att beskriva 
patienternas erfarenhet av postoperativ 
återhämtning före utskrivning från 
sjukhus.  

Kvalitativa 
intervjuer. 

31 patienter som 
opererades på en 
gynekologavdelning i 
Sverige under en tre 
månaders period. 

Bra. 

Rejeh, N., & 
Vaismoradi, M. 2010. 
Iran. 

Perspectives and 
experiences of 
elective surgery 
patients regarding 
pain management. 

Syftet med studien var att undersöka 
opererades patienters perspektiv och 
erfarenheter av smärthantering. 

Kvalitativa 
intervjuer. 

20 patienter, 13 kvinnor 
och 7 män, som 
genomgått  bukoperation 

Bra. 

Wong, E. M-I., & 
Chan. S. W-C. 2009. 
Kina. 

The pain experience 
and belifs of Chinese 
patients who have 
sustained a traumatic 
limb fracture. 

Syftet med studien var att beskriva 
Kinesiska patienters erfarenhet och tro 
på smärta av traumatiska lemfrakturer 
och av operationen.  

Kvalitativa 
intervjuer. 

26 patienter som haft 
diagnostiserad lemfraktur 
och genomgått operation 
på ett akutsjukhus i Hong 
Kong.  

Bra. 
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Bilaga 4 Analysförfarande  
Exempel på analysförfarande  

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori Underkategori 
”I dared nor to have the 
analgesic as I thought that 
it might make me sick and 
dizzy” 

Vågade inte ta 
smärtlindringen på grund 
av eventuella biverkningar 

Rädd för biverkning Upplevelser relaterade till 
medicintekniska produkter 
och läkemedel 
 

Upplevelsen av misstro 

“Feel secure and don´t 
worry because you feel 
taken care of whole time” 

Känna tryggheten och 
omsorgen av 
sjuksköterskorna 

Trygghet Upplevelsen relaterade till 
sjuksköterskan som person 

Upplevelsen av trygghet 

”I Kept still most of the 
time. I don´t know what I 
should do to improve the 
situation” 

Håller sig still, vet ej vad 
de ska göra mot smärtan 

Maktlöshet Upplevelsen relaterade till 
patienten som egen person 

Egen upplevelse av att 
hantera sin smärta  
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