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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Postoperativ smärta är vanligt förekommande efter en genomgången operation. 
Den postoperativa smärtan kan leda till onödigt lidande för patienten. Vid en operation utsätts 
patienten för en större eller mindre ”skada”, där hud, muskler, leder och nerver skadas. Under 
den postoperativa fasen observeras patienten på olika smärttecken. Sjuksköterskans 
skyldighet är då att identifiera och tolka uttryck hos patienten och återställa hälsa. Smärta är 
en subjektiv upplevelse. Smärtbedömningen bör ge svar på smärtans lokalisation, karaktär, 
intensitet och mönster. Syfte: Syftet var att belysa hur sjuksköterskan kan bedöma patientens 
postoperativa smärta. Metod: Studien är en litteraturstudie med kvalitativ ansats och baseras 
på elva vetenskapliga artiklar, som analyserats genom en innehållsanalys. Resultat: Tre 
kategorier framkom; genom att lyssna på och fråga patienten, genom observation av patienten 
samt genom sjuksköterskans erfarenhet och kunskap. Två underkategorier framkom; genom 
olika mätskalor och genom undersökning av vitala tecken. Slutsats: Studien framhäver hur 
sjuksköterskan kan bedöma patientens postoperativa smärta. Bedömning av patientens 
postoperativa smärta är en viktig uppgift för sjuksköterskan. Sjuksköterskor bedömer 
patientens postoperativa smärta utifrån olika metoder. Precis som varje patient är unik, är 
varje sjuksköterskas tillvägagångssätt att bedöma patientens postoperativa smärta också 
unikt. 
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INLEDNING 
Postoperativ smärta är vanligt förekommande efter genomgången operation. Den 
postoperativa smärtan kan leda till onödigt lidande för patienten (Allcock, 1996: Apfelbaum, 
Chen, Metha, Gan, 2003; Idwall, Bergquist, Silverhjelm & Unosson 2008). Postoperativ 
smärta kan också ha en betydelsefull påverkan på patientens tillfrisknande (Apfelbaum m.fl., 
2003). Edward m.fl. (2001) nämner att sjuksköterskor ofta inte tror på patientens verbala 
uttryck av postoperativ smärta och enligt Sjöström (1995) underskattar sjuksköterskan 
patienternas smärtnivå. Studier visar även att det förekommer brist i sjuksköterskans kunskap 
om smärtbehandling (McCaffery & Ferrell, 1997; Watt-Watson, Stevens, Garfinkel, Streiner 
& Gallop, 2001). Sjuksköterskan har en viktig funktion i smärtbehandlingen. Genom 
sjuksköterskans kliniska närvaro har de möjlighet att förstå patientens behov och utföra 
adekvat smärtbehandling (Söderhamn & Idvall, 2003). Därför är det viktigt att undersöka hur 
sjuksköterskan kan bedöma patientens postoperativa smärta.  

BAKGRUND 

Smärta  
Smärta definieras av Merskey och Bogduk (1994) som en obehaglig sensorisk och/eller 
emotionell upplevelse för patienten, orsakad av faktisk eller hotande vävnadsskada. Smärta 
delas upp i den akuta smärtan och den långvariga smärtan som vara längre än sex månader 
(Werner & Leden, 2010). Om patienten har postoperativ smärta mindre än en månad 
definieras det som akut smärta, som ofta kan behandlas med goda resultat (Grefberg & 
Johansson, 2007; Werner & Leden, 2010). Den vanligaste formen av smärta är 
nociceptivsmärta. Nociceptorer (smärtreceptorer) finns i vävnader och registreras exempelvis 
vid vävnadsskada. Receptorerna ligger i fria nervändsslut som reagerar på olika typer av 
stimuli. Vävnadsskadan ökar känsligheten i den skadade vävnadens nociceptorer och en 
inflammatorisk process startar med att substanser frigörs. Den inflammatoriska processen 
påverkar nervfiber som går via ryggmärgen och förmedlar smärtsignaler till hjärnan (Olsson, 
Myerson & Linderoth, 2007).  
 

Postoperativ smärta 
Holm och Hansen (2000) beskriver att den postoperativa fasen börjar direkt efter avslutad 
operationen, då patienten förflyttas till en postoperativ avdelning eller intensivvårdsavdelning, 
beroende på hur patienten mår och hur operationen gått. Under den första tiden i den 
postoperativa fasen är det störst risk för komplikationer. Patientens kroppsrörelser, känsla av 
beröring och smärtlindring kontrolleras (Holm & Hansen 2000). Postoperativ smärta kräver 
normalt tre till fyra dagars behandling efter operationen, därefter brukar den postoperativa 
smärtan klinga av och den postoperativa fasen avslutas (Werner & Leden, 2010). 
 

Under en operation utsätts patienten för en större eller mindre ”skada”, där hud, muskler, 
leder och nerver skadas (Husebö, 1991). Idvall m.fl. (2008) visar i sin studie att den 
postoperativa smärtan alltid är i fokus för patienten. Den postoperativa smärtan kan finnas där 
hela tiden eller komma plötsligt vid aktivitet eller rörelse. Werner och Leden (2010) beskriver 
att trots förbättrad kunskap hos sjuksköterskorna inom smärtfysiologi, underskattas många 
patienters postoperativa smärta. Många patienter upplever att det bildas en ond cirkel på 
grund av otillräcklig behandling av den postoperativa smärtan. Smärthantering innefattar då 
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bara kortvarig smärtlindring som bland annat kan leda till ny smärta. Smärtintensiteten är 
sammanhängande med vävnadsskadans omfattning och lokalisation (Werner & Leden, 2010). 
 

Patientens lidande av postoperativ smärta  
Begreppet lidande definieras enligt Wilbert Fordyce; 

”lidande är en negativ reaktion… orsakad av upplevd smärta eller andra 
situationer som förlust av kär anhörig, stress, ångest och liknande. (Werner 
& Leden, 2010, s. 79). 

Många patienter lider av postoperativ smärta efter en operation. Mycket av det postoperativa 
lidandet anses enligt Mac Lellan (2004) som onödigt och kan minskas genom god 
smärtskattning. Rawal (1999) beskriver att rädsla kan ses som det största orosmomentet inför 
en operation. Det finns därför tydliga kopplingar mellan oro och postoperativ smärta. Känslan 
av att förlora kontrollen och isolering från det normala sociala stödet så som vänner och 
familj, kan skapa ett lidande hos patienten. Patientens tidigare negativa erfarenheter av 
postoperativ smärta kan även vara en bidragande orsaka till lidandet. Därför har den 
postoperativa smärthanteringen stor betydelse för patientens psykiska hälsa (Rawal, 1999). 
Dahlberg, Fagerberg, Suserud, Nystöm och Segesten (2003) beskriver att när patienten blir 
åsidosatt som en lidande människa, fråntas den egna medverkan i tillfriskningsprocessen. När 
patienten inte blir sedd eller hörd kan patienten känna sig förödmjukad. Detta kan resultera i 
att patienten blir maktlös och slutligen helt stängs ute av sitt eget vårdande, utan förståelse om 
vad som händer. Efter en operation är patienten försvagad och utlämnad och därmed beroende 
av sjuksköterskans välvilja (Dahlberg m.fl., 2003). Patienten kan då kräva att få den vård och 
behandling som patienten behöver (Eriksson, 1994). Grefberg och Johansson (2007) samt 
Hawtorn och Redmond (1999) beskriver att sjuksköterskan upplever att den postoperativa 
smärtan varierar mellan olika patienter. Det finns också olikheter i smärtbeteendet och 
toleransen för smärta. Den postoperativa smärta är en subjektiv upplevelse och kan bara 
uttryckas av patienten själv (Grefberg & Johansson, 2007; Hawtorn & Redmond, 1999). 
Sjuksköterskans kompetens och välvilja står i centrum för patienten (Dahlberg m.fl., 2003). 

 

Sjuksköterskans kompetens och skyldigheter 
Sjuksköterskan är en av dem som har mest kontakt med patienten och har det främsta ansvaret 
för att tillgodose välbefinnande (Sloman, Rosen, Rom, & Shir, 2005). I hälso- och 
sjukvårdslag [HSL] (SOFS 1982:763) uttrycks det att målet med hälso- och sjukvården är att 
medicinsk förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Hälso- och sjukvårdslag 
vill skapa en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.  
 
I Socialstyrelsen (2005) kompetensbeskrivning för sjuksköterskor och barnmorskor beskrivs i 
allmänna råd, där det bland annat ingår att sjuksköterskan ska identifiera och tolka uttryck för 
smärta hos patienten. Sjuksköterskan ska enligt ordination ge smärtstillande medel och 
utvärdera deras effekt. Det ingår även att sjuksköterskan ska lyssna till, samtala med och 
försöka skapa ett värdefullt förhållande till patienten för att involvera patienten i 
omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskan bör även kunna identifiera patientens behov för en god 
omvårdnad. Omvårdnaden förväntas att skapa en fysisk och psykisk miljö som ger harmoni, 
trygghet och välbefinnande för patienten. Omvårdnadsarbetet skall även dokumenteras 
kontinuerligt genom hela omvårdnadsprocessen (Socialstyrelsen, 2005). International Council 
of Nurses [ICN] (2010) etiska kod för sjuksköterskor beskriver sjuksköterskans fyra 
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grundläggande ansvarsområde genom att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 
samt lindra lidande.  

 

Smärtbedömning 
Molin (2001) menar för att lindra den postoperativa smärtan måste sjuksköterskan först göra 
en korrekt bedömning av smärtan. Med det menas att sjuksköterskan bör skilja mellan smärta 
som är orsakad av själva operationsingrepp, och från den eventuella smärta som tillhör 
tidigare sjukdomar, exempel. reumatisk värk (Hawtorn & Redmond, 1999). En otillräcklig 
och felaktig bedömning av patientens postoperativa smärta är den främsta orsaken till 
obehandlad smärta (Molin, 2001). Smärtbedömningen bör ge svar på smärtans lokalisation, 
karaktär, intensitet och mönster. I smärtbedömningen ingår det även att smärtskatta vid 
förvärring av smärta, uppmärksamma eventuella sömnproblem, se hur patientens beter sig vid 
fysisk aktivitet samt att dokumentera patientens upplevelser kontinuerligt (Werner & Leden, 
2010). Det finns olika smärtverktyg som kan användas för att utvärdera postoperativ smärta, 
exempelvis numeriskskala, visuellskala och olika ansiktsskalor (Rawal, 1999). 

 

SYFTE 
Syftet var att belysa hur sjuksköterskan kan bedöma patientens postoperativa smärta.  

 

METOD 
Studien genomfördes som en litteraturstudie baserad på elva vetenskapliga artiklar med 
kvalitativ ansats. Enligt Forsberg och Wengström (2003) innebär en litteraturstudie att 
frågeställningen utgår ifrån värdering, identifiering samt analysering av aktuella studier. En 
litteraturstudie är en sammanställning av tidigare genomförda empiriska studier och 
underlaget till detta är vetenskapliga tidskriftsartiklar (Forsberg & Wengström, 2003). I en 
vetenskaplig artikel sammanfattas studiens kontext, design och resultat. En vetenskaplig 
artikel ska följa en särskild sammansättning som består av titel, abstract, introduktion, metod, 
resultat, diskussion och referenser (Polit & Beck, 2011). Kvalitativ forskning inriktar sig på 
att förstå och tolka människans erfarenheter och tankar, medan en kvantitativ forskning är en 
typ av forskningsmetoder där statistiska, kvantifierbara resultat eftersöks (Olsson & 
Sörensson, 2007). 

 

Datainsamling 
Sökningen av artiklar genomfördes i två elektroniska databaser, CINAHL och Medline. 
CINAHL valdes eftersom artiklarna i databasen handlar om omvårdnad, och Medline valdes 
för att den dagligen uppdateras och innehåller vetenskapliga artiklar inom medicin och 
omvårdnad (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Denna studie är inom det 
vårdvetenskapliga området. I artikelsökningarna användes MeSH-termer (Medical Subjekt 
Headings) från Karolinska Institutets MeSH sökverktyg. MeSH-termer är en samling av 
kontrollerade termer som används för indexering, sökning och katalogisering av tidskrifter. 
Följande MeSH-termerna som användes i denna studie var: postoperative pain, postoperative 
care, nurses, nursing, nursing assessment, pain measurement, judgment. Utöver MeSH-
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termerna gjordes även en utökad sökning med fritextsökordet: management. Vid 
fritextsökning inkluderar databasen alla de referenser som någonstans innehåller det sökordet. 
Vilket leder till ökad sensitivitet och samtidigt ökar ”bruset” i sökningen (Willman m.fl., 
2006). Först genomfördes sökningen på de olika sökorden var för sig, därefter kombinerades 
MeSH-termerna och fritextsökordet med den Booleska sökoperatorn AND som användes för 
att avgränsa artikelsökningen (Willman m.fl., 2006) (Bilaga 1). Samma artikelsökningar 
gjordes i båda databaserna. Dessutom genomfördes en manuell artikelsökning, då författarna 
gick igenom de funna artiklarnas referenslistor, för att finna andra artiklar som kunde vara 
relevanta till denna studies syfte (Granskär & Höglund- Nielsen, 2008; Willman m.fl., 2006).  
Artiklarna som var av intresse och som hittades via de manuella sökningarna, söktes fram i 
databasen i CINAHL, genom att söka på artikelns titel (Bilaga 1). 
 

Urvalskriterier 
Inklusionskriterierna för denna studie var Peer rewied, Research Article, och att artiklar skulle 
vara skrivna på engelska, norska eller svenska. Peer rewied innebär enligt Willman m.fl. 
(2006) att artiklarna är granskade av expertis inom området innan de publiceras. Enligt Polit 
och Beck (2011) bör litteraturstudier baseras på primärkällor vilket betyder att artikeln är 
skriven av författarna som utförde studien. Av denna anledning har inga review artiklar 
inkluderats i denna studies resultat. Studien inkluderade endast vuxna med postoperativ 
smärta, både män och kvinnor över 18 år gamla. I artikelsökningen användes inga 
restriktioner om hur gamla artiklarna fick vara, författarna valde även att inte begränsa 
artikelsökningarna geografiskt. Exklutionskriterierna var alla artiklar som handlade om 
cancerrelaterad smärta, samt artiklar som ej fanns tillgängliga i fulltext. 

 

Artikelsökningarna i de båda referensdatabaserna resulterade i 34 artiklar vars abstract och 
titel stämde överens med inklusionskriterierna. Samtliga av dessa artiklars abstract lästes 
igenom tillsammans av båda författarna. Utav dessa 34 artiklarna föll åtta artiklar bort som 
inte svarade upp mot syftet. Därefter lästes de 26 artiklars resultatdelar igenom var för sig för 
att se om de svarade mot denna studies syfte. Efter diskussion mellan författarna sorterades 
ytterligare 14 av artiklarna bort, för att de inte ansågs vara förenliga med denna studies syfte. 
Det återstod tolv artiklar för en vidare kvalitetsgranskning (Bilaga 1). Två av de tolv 
artiklarna innehöll både kvalitativ och kvantitativ design, där endast den kvalitativa delen 
användes i resultatet. De tolv artiklarna som återstod kvalitetsgranskades av båda författarna 
utifrån en mall för studier med kvalitativ metod av Willman m.fl. (2006) (Bilaga 2). Willman 
m.fl. (2006) menar att kvalitetsgranskningsmallen bör anpassas till varje enskild 
litteratursammanställning. Mallen omfattade från början 15 punkter och varje punkt kunde 
besvaras med ”ja”, ”nej” och ”vet ej” (Willman m.fl., 2006). Punkten ”generar teori” uteslöts 
eftersom författarna inte ansåg denna punkt relevant för denna studie, då syftet i artiklarna 
inte var att generera teori. På varje ”ja” erhölls ett poäng och varje ”nej” och ”vet ej” noll 
poäng. Efter summering av poängen blev maxpoäng 14. Poängen omvandlades sedan till 
procent. Kvalitetsgradering för bra kvalité krävde 80-100 procent, medelkvalité 70-79 procent 
och artiklar med låg kvalité 0-69 procent (Willman m.fl., 2006). I denna studie har endast 
artiklar av bra eller medelkvalité använts. En artikel föll bort på grund av dålig kvalitet, enligt 
kvalitetsgranskningsmallen (Bilaga 3), total återstod elva artiklar som inkluderades till denna 
studie.  
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Analysmetod 
Resultatdelarna ur artiklarna som valdes ut har analyserats genom en manifest innehållsanalys 
enligt Graneheim och Lundmans (2004) tolkning. Graneheim och Lundmans (2004) 
beskrivning av innehållsanalys är en sammanställning som är anpassad till vårdvetenskap. 
Innehållsanalys innebär att systematiskt och stegvis kategorisera data för att lättare kunna 
skapa kategorier (Forsberg & Wengström, 2008). Manifest innebär att i de analyserande 
artiklarna får inga tolkningar av texten eller underliggande meningar förekomma (Graneheim 
& Lundman, 2004). Båda författarna läste flera gånger de elva artiklarnas resultatdelar enskilt, 
för att få en helhet av artiklarna. Detta gjordes av båda författarna för att försäkra att 
artiklarnas resultat uppfattades på samma sätt. 
 
I analysmetoden plockades meningsenheter ut från artiklarnas resultatdelar. En meningsenhet 
kan vara meningar, ord eller stycken som överensstämmer med denna studies syfte 
(Graneheim & Lundman, 2004). Relevanta meningsenheter markerades enskilt av båda 
författarna och därefter fördes en diskussion författarna emellan. Diskussion mellan 
författarna resulterade i att meningsenheterna plockades ut. De utvalda meningsenheterna 
antecknades på artiklarnas originalspråk. Meningsenheterna kondenserades och översattes till 
svenska. Kondenseringen innebar att meningsenheterna sammanfattades utan att något 
innehåll gick förlorat, och därefter skapade kondenseringen en kod (Graneheim & Lundman, 
2004). Kodning är en kort beskrivning av kondenseringen. Koder som hade likartat innehåll 
grupperades och bildade kategorier och underkategorier som svarade mot denna studies syfte 
(Bilaga 4). 
 

Etiskt övervägande 
I kvalitetsmallen ingick det att kontrollera om artiklarna hade genomfört något etiska 
resonemang, vilket innebär att artiklarnas författare följer professionella, rättsliga och sociala 
skyldigheter till studiens deltagare (Polit & Beck, 2011). I denna studie framkom det att nio 
artiklar hade genomfört etiskt tillstånd, därav påträffades ej något etiskt godkännande i de två 
resterande artiklarna. 
 

RESULTAT 
Innehållsanalysen som baserades på elva vetenskapliga artiklar resulterade i tre kategorier; 
genom att lyssna på och fråga patienten här kom fram en underkategori; genom olika 
mätskalor. Andra kategorin; genom observation av patient, där underkategorin: genom 
undersökning av vitaltecken Tredje kategorin; genom sjuksköterskans erfarenhet och kunskap 
(Figur 1). Citaten som förekommer i resultat finns med för att tydliggöra för läsaren hur 
sjuksköterskan kan bedöma patientens postoperativa smärta. 
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    Figur 1. Kategori och subkategorier 

 

Genom att lyssna på och fråga patienten 
Vid smärtbedömning av patientens postoperativa smärta lyssnade sjuksköterskan på 
patientens verbala uttryck av postoperativ smärta och uppmärksammande då om patienten 
behövde smärtlindring. Sjuksköterskan förlitade sig på hur patienten uttryckte sig verbalt 
(Dihle Bjölseth & Helserth, 2006; Kim, Schwartz – Barcott, Tracy, Fortin, & Sjöström, 2005; 
Klopper, Andersson, Minkkinen, Ohlsson & Sjöström, 2006). Därför uppmanade 
sjuksköterskan ständigt patienten att tala om sin smärta för att kunna bedöma patientens 
postoperativa smärta (Kim m.fl., 2005; Manias, 2003). Sjuksköterskans fokus låg på verbal 
kommunikation det vill säga patientens uttryck av smärtupplevelser (Sjöström, Dahlgren & 
Haljamäe, 2000a). Sjuksköterskan bedömde att patienten upplevde postoperativ smärta när 
patienten begärde smärtlindring. Patientens uttryck i form av aggression, frustration och skrik 
kunde också tyda på otillräcklig smärtlindring (Abdalrahim, Majali & Bergbom, 2010). 
Sjuksköterskan accepterade vad patienten uttryckte och menade att patientens uttalande om 
den postoperativa smärtan var en av de mest trovärdiga bedömningssätt vid 
smärtbedömningen (Abdalrahim m.fl., 2010; Richard & Hubbert, 2007). Sjuksköterskans 
smärtbedömning kunde bestå av att tala med patienten och fråga dem om smärtan (Dihle 
m.fl., 2006), på så sätt kunde smärtan utvärderas (Sjöström, Jakobsson & Haljamäe, 2000b). 
Sjuksköterskan lyssnade på vad patienten uttryckte i ord (Sjöström m.fl., 2000a). Ibland 
ställde sjuksköterskan direkta frågor till patienten om den postoperativa smärtan. 
Sjuksköterskan frågade patienten hur mycket ont de hade. Sjuksköterskan frågade även om 
patienten hade smärta i operationssåret. Direkta frågor verkade få patienten att lättare tala om 
sin smärta. Andra sjuksköterskor ställde mer generella och indirekta frågor, då sjuksköterskan 
ställde frågor som kunde besvaras med ja och nej (Abdalrahim m.fl., 2010; Dihle m.fl., 2006; 
Kim m.fl., 2005). Sjuksköterskans vädjan till patienten om självrapportering var ett sätt för 
sjuksköterskan att uppmärksamma patientens smärta (Manias, 2003). Sjuksköterskan 
uppmanade patienten att rapportera om smärta fanns eller om patienten behövde 
smärtstillande (Dihle m.fl., 2006).  

” The most frequent response from the nurses would then be:”ring the bell if 
you need anything.” (Dihle m.fl., 2006 s. 473). 



 

7 
 

Genom olika mätskalor 
Smärtverktyg hjälpte sjuksköterskan att förstår hur patienten upplevde den postoperativa 
smärtan och det hjälpte även patienten att uttrycka sin smärta verbalt (Layman Young, Horton 
& Davidhizar, 2005). Smärtverktygen ansågs vara ett bra verktyg för sjuksköterskan för att 
utvärdera patientens postoperativa smärtproblem. När sjuksköterskan fick information om 
patientens postoperativa smärtnivå kunde sjuksköterskan därefter lindra patientens 
postoperativa smärta. På så vis gynnades både sjuksköterskan och patienten med hjälp av 
smärtverktyget. Vissa sjuksköterskor såg smärtverktygen som opålitliga, dessa sjusköterskor 
ansåg att smärtan inte gick att mäta på grund av att kraven på patienten blev för höga 
(Layman Young m.fl., 2005). 

 

Genom observation av patienten 
Sjuksköterskan observerade patientens ansikts- och kroppsutryck för att kunna bedöma om 
patienten upplevde postoperativa smärta (Klopper m.fl., 2006; Sjöström, Haljamäe, Dahlgren 
& Lindström, 1997). Patientens ansikts- och kroppsutryck hade betydelse för hur 
sjuksköterskan bedömde patientens postoperativa smärta. Sjuksköterskan observerade då 
patientens kroppsspråk och ansiktsuttryck (Kim m.fl., 2005; Richard & Hubbert, 2007; 
Sjöström m.fl., 2000b), det vill säga icke-verbala tecken (Dihle m.fl., 2006; Klopper m.fl., 
2006). Vissa sjuksköterskor ansåg att grimaser var ett tydligt tecken på smärta (Manias, Botti 
& Bucknall, 2002). En sjuksköterska observerade en patient i korridoren som tog sig på 
armen, sjuksköterskan frågade då om patienten hade smärta, vilket sedan blev bekräftat (Dihle 
m.fl., 2006). Patientens ansiktsuttryck observerades även i samband med palpation runt 
operationssåret (Kim m.fl., 2005). Genom att observera patientens ansikts- och kroppsutryck 
kunde sjuksköterskan bedöma patientens postoperativa smärta (Klopper m.fl., 2006). 

 

Genom undersökning av vitala tecken 
Vid bedömning av patientens postoperativa smärta framkom det även att sjuksköterskan 
observerade vitala tecken vid smärtbedömningen (Manias m.fl., 2002). De vitala tecken som 
sjuksköterskan kunde grunda sin bedömning på kunde exempelvis vara puls, blodtryck och 
andning (Abdalrahim m.fl., 2010; Kim m.fl., 2005; Klopper m.fl., 2005; Richards & Hubert, 
2007; Sjöström m.fl., 2000a; Sjöström m.fl., 2000b). Regelbundna observationer av 
patientens vitala tecken hjälpte sjuksköterskan att bedöma patientens postoperativa smärta 
(Manias, 2003). 

 

Genom sjuksköterskans erfarenhet och kunskap 
Tidigare erfarenheter hade en betydelsefull påverkan vid sjuksköterskans bedömning av 
patientens postoperativa smärta (Abdalrahim m.fl., 2010; Kim m.fl., 2005). Ju fler patienter 
med postoperativ smärta som sjuksköterskan hade vårdat desto mer erfarenhet fick 
sjuksköterskan (Sjöström m.fl., 2000b). Genom erfarenhet hade sjuksköterskan lärt sig att 
veta hur och vad de ska göra vid patientens lidande av postoperativ smärta (Kim m.fl., 2005). 
Sjuksköterskan hade lärt sig att iaktta patientens kroppsspråk. Erfarna sjuksköterskor 
uppmärksammade regelbundet patientens smärttecken och hade en förmåga att sammanställa 
dessa med patientens postoperativa smärta och rädsla (Manias, 2003). Erfarenhet visade att 
postoperativ smärta var en individuell upplevelse och endast patienten visste hur mycket ont 
dem hade (Kim m.fl., 2005). Flera sjuksköterskor använde sig av sin egen erfarenhet av 
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postoperativ smärta i samband med smärtbedömningen (Abdalrahim m.fl., 2010; Kim m.fl., 
2005).  

” I understand exactly what postoperative pain is, it is really painful. And 
when I asked for a drug, I really hoped they will bring it fast. I also felt as if 
I´m going to die, so I know how my patients feel when they have pains.” 
(Abdalrahim m.fl., 2010, s. 166).  

Sjuksköterskan som hade mindre erfarenhet använde sig endast av smärtskalan vid 
smärtbedömning av den postoperativa smärtan (Layman Young m.fl., 2005; Manias, 2003). 
Den erfarna sjuksköterskan hade en mer positiv inställning till smärtverktyget och 
kompletterade smärtbedömningen med andra iakttagelser (Klopper mfl., 2005; Layman 
Young m.fl., 2005; Sjöström m.fl., 2000a). 

Genom erfarenhet lärde sjuksköterskan sig att jämföra patienterna. Patienterna jämfördes av 
sjuksköterskorna utifrån hur hög postoperativ smärta de tidigare upplevt. Sjuksköterskan 
berättade att de kunde se liknelser mellan postoperativa tillstånd, då de tog för givet att den 
postoperativa fasen var dylik med tidigare fall. När sjuksköterskan hade behandlat många 
patienter med postoperativ smärta kunde ett mönster kännas igen. Sjuksköterskan hade en 
tendens att se sammanhang mellan postoperativ smärta och medicinska tillstånd (Manias, 
2003). Sjuksköterskorna grupperade patienterna som ”typer” (Sjöström m.fl., 2000a). Främsta 
fokus var då inte på patienten, utan på tidigare erfarenheter av hur patienter efter en viss typ 
av kirurgisk ingrepp brukade uppleva den postoperativa smärta. Patientens operation var då i 
centrum istället för hur patienten upplevde den postoperativa smärtan (Sjöström m.fl., 1997).  

”Nurses spoke of how experiences accrued that led to the establishment of a 
particular typology of case (e.g., type of surgery, time postsurgically, or the 
patient’s age or responses). “ (Kim m.fl., 2005, s. 6). 

Sjuksköterskan med erfarenhet av postoperativ smärta hade observerat att smärtupplevelser 
kunde skilja sig åt mellan patienter från olika kulturer (Abdalrahim m.fl., 2010; Kim m.fl., 
2005; Sjöström m.fl., 1997; Sjöström m.fl., 2000b). Med hjälp av erfarenhet kunde 
sjuksköterskan jämföra patienter med postoperativ smärta utifrån vilken operation och kultur 
som patienten tillhörde (Kim m.fl., 2005). Sjuksköterskan skiljde postoperativ smärta utifrån 
sociala egenskaper, ålder, kön och kulturell samhörighet (Klopper m.fl., 2006; Sjöström m.fl., 
2000b). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  
Studiens syfte är att belysa hur sjuksköterskan kan bedöma patientens postoperativa smärta. 
Författarna valde att göra en litteraturstudie. Om en empirisk studie hade utförts kunde 
eventuellt ett annat resultat framkommit. Då en empirisk studie baserats på eget resultat och 
förståelse (Patel & Davidsson, 2003). Databaserna som använts, ansågs som relevanta. 
Forsberg och Wengström (2003) anser att CINAHL och Medline har ett brett utbud på 
medicinska och vårdvetenskapliga artiklar. Trots att det finns andra lämpliga databaser 
uteslöts dessa. För att författarna ansåg det svårt utföra sökningarna i de olika databaserna, 
vilket var anledning till att endast dessa två databaser användes. MeSH-termerna har varit till 
stor hjälp för att hitta lämpliga artiklar som inkluderats i resultatet. Hade andra MeSH-termer 
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används hade troligen andra artiklar påträffats. Den manuella sökningen upplevdes som lätt 
att genomföra, främst för att det var lättöverskådlig och tydlig. Författarna ansåg det som lätt 
att gå igenom artiklarnas referenslistor för att hitta nya relevanta artiklar. 

 

Urvalskriterierna är nödvändiga för att begränsa antalet sökträffar. Litteraturstudiens 
trovärdighet blir bättre genom att använda artiklarna från olika världsdelar, eftersom Sverige 
är ett mångkulturellt land. Med detta menar författarna att människor med olika kulturer bor i 
Sverige. Studierna som ingår i resultatet är utförda i England, Australien, USA, Syd Afrika, 
Sverige och Norge. Artiklarna som används i resultat är skrivna på engelska, eftersom detta 
språk behärskas av båda författarna. Möjligen kan resultatet ha påverkats, då artiklar med god 
kvalitet och bra innehåll kan ha uteslutits på grund av annat språk. Trots att inga 
ålderbegränsningar på artiklarna studien finns påträffades inte någon artikel som var skriven 
innan år 1997. Endast vetenskapliga artiklar som finns tillgängliga i fulltext valdes att 
användas i studien. Detta kan ha bidragit till att vetenskapliga artiklar med god kvalité 
uteslutits. 

 

Artiklarna granskades enligt en bedömningsmall från Willman m.fl. (2006). 
Bedömningsmallen används för att bedöma hur kvalitén på de vetenskapliga artiklarna är 
(Willman m.fl., 2006). Punkten ”generera teori” som uteslöts ur mallen, och ansågs inte vara 
gynnsamma för denna kvalitativa litteraturstudie. Eftersom kvalitetsgranskningen är en 
bedömning av författarna kan detta innebära att andra författare kunnat bedöma den 
vetenskapliga kvaliteten annorlunda, och därmed fått fram ett annat resultat.  
 

Artiklarna som används i denna studies resultat är skrivna på engelska vilket kan ha påverkat 
de meningsenheterna, då engelska inte är författarnas modersmål. Lexikon användes vid 
översättningen vilket kan ha påverkat översättningen både positivt och negativt. Författarna 
upplever svårigheter att översätta akademisk engelska till korrekt svenska, utan att förlora det 
viktiga innehållet i meningsenheterna. Kodningen och kategoriseringen upplevs som 
komplicerad, då liknande meningsenheter var svårt att skilja. Därför har analysprocessen 
gjorts om två gånger för att lättare kunna komma fram till de lämpligaste kategorierna. Detta 
tros ha förstärkt arbetes trovärdighet då en noggrann analys av meningsenheterna gjorts. Då 
meningsenheterna vid flera tillfällen plockats ut och vägts mot denna studies syfte, kan 
studiens resultat blivit bättre jämfört med om analysen endast genomförts en gång. Citaten 
som finns med i resultatet är inte översatta till svenska då tolkningsfel kan uppstå. Om studien 
hade genomförs av andra författare hade förmodligen meningsenheterna, koderna och 
kategoriseringen sett annorlunda ut. 

 

Manias (2003), Manias m.fl., (2002), Sjöström, Haljamäe och Dahlgren (1997) Sjötröm, 
Dahlgren och Haljamäe (2000a), Sjöström, Jakobsson och Haljamäe (2000b) är författare till 
artiklarna som används i resultatet. Detta kan ses som negativt då deras förförståelse från 
tidigare studier kan ha påverkat studiernas resultat. Eftersom dessa författare anses ha god 
kunskap inom ämnet, kan författarnas förförståelse påverkat deras studier och resultat.  
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Resultatdiskussion 
Resultatet visar att patienten bör kunna uttrycka sig verbalt för att sjuksköterskan ska kunna 
bedöma patientens postoperativa smärta på bästa sätt. Sjuksköterskan förlitade sig helt på vad 
patienten uttryckte, eftersom smärta är en subjektiv upplevelse. Sjuksköterskan sätt att ställa 
frågor till patienten om den postoperativa smärta kunde ha betydelse för smärtbedömningen. 
Detta styrker Brown (2004) samt Brunnier, Carson, och Harison (1995). Resultatet visar att 
alla sjuksköterskor är olika och många uttrycker sig på olika sätt, vilket påverkar 
smärtbedömningen, detta förkastar McDonald, LaPorta och Meadowns-Oliver (2007). 
Svårigheter kan dock förekomma för sjuksköterskorna som har ett stressigt arbetstempo och 
inte alltid har möjlighet att prata med och lyssna på patienten. Resultatet visar att 
sjuksköterskan uppmanar patienten att vara aktiva i sin smärtbehandling, genom 
självrapportering, vilket underlättar för sjuksköterskans bedömning av patientens 
postoperativa smärta. Detta styrks av Grinstrein-Cohen, Sarid, Attar, Pilpel och Elhayany 
(2009). Resultatet visar att patienten har ett stort ansvar vid smärtbedömningen. Detta anses 
som den mest tillförlitliga metoden för en bra och tillräcklig smärtbedömning av patientens 
postoperativa smärta. Detta bekräftas av Manias, Bucknall och Botti (2005) samt Tse och 
Chan (2004). I Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för sjuksköterskor och 
barnmorskor beskrivs det att sjuksköterskans uppgift bland annat är att lyssna till, samtala 
med och försöka skapa ett värdefullt förhållande till patienten för att involvera patienten i 
omvårdnadsarbetet. Resultatet visar att samtalet mellan sjuksköterskan och patienten har en 
betydande roll för att kunna bedöma patientens postoperativa smärta och lindra lidande. Detta 
styrks av Rejeh, Ahmadi, Mohamadi, Anoosheh och Kazemnejad (2009). När sjuksköterskan 
uppmanar patienten att självrapportera sin postoperativa smärta kan brist uppstå i samtalet 
mellan sjuksköterskan och patienten. Detta kan knytas till Dahlbergs m.fl. (2003) beskrivning 
av lidandet. Ett lidande är att inte bli sedd eller hörd, vilket resulterar i att patienten stängs ute 
av sitt eget vårdande (Dahlberg m.fl., 2003). När den verbala kommunikationen brister kan 
detta resultera i ökat lidande för patienten (McDonald, m.fl., 2007). Det anses oetiskt att låta 
patienten lida på grund av dålig smärtlindring (Chung & Lui, 2002). 

 

Resultatet visar att sjuksköterskorna observerar patientens ansikts- och kroppsuttryck i 
samband med smärtbedömningen av den postoperativa smärtan. Tse och Chan (2004) styrker 
att patientens grimaser, och hur patientens kroppsuttryck är, har betydelse för sjuksköterskans 
postoperativa smärtbedömning. I resultatet framkommer det att om patienten saknar verbal 
förmåga är det viktigt för sjuksköterskan att observera patientens icke-verbala uttryck för 
postoperativ smärta. Detta bekräftas av Brown (2004) och Bell och Duffy (2009). Resultatet 
visar även att sjuksköterskan observerar patienten ständigt oavsett vad patienten gjorde och är 
därför alltid uppmärksam på patientens ansikts- och kroppsuttryck. Detta styrks av Grinstrein-
Cohen m.fl. (2009) Rejeh m.fl. (2009). Werner och Leden (2010) nämner också att i 
smärtbedömningen ska det bland annat ingå att se hur patienten beter sig vid fysisk aktivitet. 
Sjuksköterskan är en av dem som har mest kontakt med patienten och har det främsta ansvaret 
för att tillgodo se patientens välbefinnande (Sloman m. fl., 2005). Enligt Socialstyrelsens 
(2005) kompetensbeskrivning för sjuksköterskor och barnmorskor ska sjuksköterskan ge en 
god omvårdnad, genom att identifiera och bedöma behovet av behandlingar som behövs för 
patientens omvårdnad. Där ingår bland annat att identifiera och tolka uttryck hos patienten, 
exempelvis om patienten inte kan uttrycka sig verbalt. Även i ICN (2010) beskrivs det att 
sjuksköterskans ska bland annat återställa hälsa samt lindra lidande. Dessutom kan detta 
knytas till Dahlbergs m.fl.(2003) beskrivning av lidande genom att patienten är efter en 
operation försvagad och utlämnad och har rätt till den vård och behandling som patienten 
behöver för att tillfriskna. Där vill säga att sjuksköterskan måste kunna uppmärksamma icke-
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verbala tecken, speciellt om patienten saknar den verbala förmågan. Patienten befinner sig i 
en beroende situation till sjuksköterskan, och är beroende av sjuksköterskans välvilja 
(Dahlberg m.fl., 2003). 

 

Resultatet visar att sjuksköterskans erfarenhet av patienter med postoperativ smärta påverkar 
smärtbedömningen positivt. Dock förkastar Dalton m.fl. (1996) detta då de menar att 
sjuksköterskans erfarenhet och utbildningsnivå inte påverkar sjuksköterskans 
smärtbedömning. Resultatet visar att de sjuksköterskor som har erfarenhet kan lättare 
kombinera flera metoder för att bedöma patientens postoperativa smärta. Erfarna 
sjuksköterskor använde sig av fler metoder vid smärtbedömningen exempelvis smärtverktyg, 
vitala tecken, verbala och ickeverbala uttryck. Detta styrks av Brunnier m.fl. (1995) och 
Grinstrein-Cohen m.fl. (2009). I resultatet framkom det även att flertal sjuksköterskor 
använde sig av sina personliga smärtupplevelser vid smärtbedömningen. Det kan spekuleras 
om sjuksköterskans erfarenhet och kunskap hade påverkan på smärtbedömningen, eftersom 
smärta är en subjektiv upplevelse. Sjuksköterskans kompetens har en betydande roll för 
patientens lidande. Detta styrks av Rejeh m.fl. (2009) och Tse och Chan (2004). Werner och 
Leden (2010) beskriver även att trots förbättrad kunskap hos sjuksköterskor underskattas 
patienters postoperativa smärta. 

 

Resultatet visar att flertal erfarna sjuksköterskor drar paralleller mellan kulturell samhörighet, 
ålder och kön. Detta styrks av Grefberg och Johansson (2007) samt Hawthorn och Redmond 
(1999) då de i sin studie visar att det finns variationer i smärttröskeln, smärtbeteende och 
tolerans för smärta mellan olika kulturer och religioner. Detta styrks även av Brown (2004) 
samt McDonald m.fl. (2007) då de menar att erfarna sjuksköterskor lättare kan jämföra 
patienter med postoperativ smärta utifrån vilken religion eller kultur patienten tillhör. Det kan 
i många fall anses som en självklarhet att ålder kan påverka den postoperativa smärtan. Dock 
kan det spekuleras om kön och kulturell samhörighet har någon påverkan på den 
postoperativa smärtan, eller om det är hur patienten uttrycker sig utifrån dessa perspektiv. 
Svårigheter kan förekomma då sjuksköterskan ständigt måste ta hänsyn till ålder, kön och 
kulturell samhörighet, detta bekräftas av Allcock (1996) och Bell och Duffy (2009). 

SLUTSAT 
Studien framhäver hur sjuksköterskan kan bedöma patientens postoperativa smärta. 
Bedömning av patientens postoperativa smärta är en viktig uppgift för sjuksköterskan, 
eftersom kvaliteten av smärtbehandlingen av patientens postoperativa smärta är påverkad av 
sjuksköterskans smärtbedömning. Studien visar att sjuksköterskor bedömer patientens 
postoperativa smärta utifrån olika metoder. Några sjuksköterskor baserar sin smärtbedömning 
på patientens verbala uttryck. Andra sjuksköterskor observera patientens icke verbala tecken, 
för att bedöma patientens postoperativa smärta. Studien visa även att sjuksköterskornas 
erfarenhet påverka deras bedömning av patientens postoperativa smärta. 

Patienter som lider av postoperativ smärta är vanligt förekommande på sjukhus. 
Sjuksköterskan kommer alltid att vårda dessa patienter. Därmed kommer det alltid ingå i 
sjuksköterskans uppgift att vara uppmärksam på patientens lidande och tecken på 
postoperativa smärta. Sjuksköterskan kan bedöma patientens postoperativa smärta på många 
olika sätt. Precis som varje patient är unik, är varje sjuksköterskas tillvägagångssätt att 
bedöma patientens postoperativa smärta också unikt. Därför bör mer forskning uppmuntras 
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för att sjuksköterskan ska kunna finna sitt individuella tillvägagångssätt att bedöma patientens 
postoperativa smärta. Möjligen bör riktlinjer utformas för att patienten och sjuksköterskan ska 
känna sig trygga. 



 

13 
 

REFERENSER 
Abdalrahim, M.S., Majali, S. A., & Bergbom, I. (2010). Jordanian surgical nurses´experiences 
in caring for patients with postoperative pain. Applied Nursing Reasearch, 23, 164-170. 
 
Allcock, N. (1996). Factors affecting the assessment of postoperative pain: a literature review. 
Journal of Advanced Nursing, 24, 1144-1151. 
 
Apfelbaum, J., Chen, C., Mehta, S., & Gan, T. J. (2003). Postoperative pain experience: 
results from a national survey suggest postoperative pain continues to be undermanaged. 
Anesthesia & Analgesia, 97, 534-540. 
 
Bell, L., & Duffy, A. (2009). Pain assessment and management in surgical nursing: a 
literature review. British Journal of Nursing, 18, (3), 153-156. 
 
Brown, D. (2004). A literature review exploring how healthcare professionals contribute to 
the assessment and control of postoperative pain in older people. Journal of Clinical Nursing, 
13, (6b), 74-90. 
 
Brunier, G., Carson, G., & Harison, D. E. (1995). What do nurses know and believe about 
patients with pain? Results of a hospital survey. Journal of Pain and Symptom Management, 
10, (6), 436-445. 
 
Chung, J., & Lui, J. (2003). Postoperative pain management: study of patients´ level of pain 
and satisfaction with healthcare providers´ responsiveness to their reports of pain. Nursing 
and Health Sciences, 5, (1), 13-22. 
 
Dahlberg, K., Fagerberg, I., Suserud, B-O., Nystöm, M., & Segesten, K. (2003). Att förstå 
vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 
 
Dalton, J.A., Blau, W., Carlson, J., Mann, J.D., Bernad, S., Toomey, T., Pierce, S., & 
Germini, B. (1996). Changing the relationship among nurses´ knowledge, self-repported 
behavior and document behavior in pain management: Does education make a difference? 
Journal of Pain and Symptoms Management, 12, (5), 308-319. 
 
Dihle, A., Bjölseth, G., & Helseth, S. (2006). The gap between saying and doing in 
postoperative pain management. Journal of Clinical Nursing, 15, 469-479. 
 
Edwards, H.E., Nash, R.E., Najman, J.M., Yates, P.M., Fentiman, B.J., Dewar, A., Walsh, 
A.M., McDowell, J.K., & Skerman, H.M. (2001). Determinants of nurses’ intention to 
administer opioids for pain relief. Nursing and Health Sciences, 3, 149-159. 
 
Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Stockholm: Studentlitteratur.  
 
Forsberg, C., & Wengström,Y. (2003). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 
analys och presentation av omvårdnadsforskning (2. uppl.). Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 
concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24, 
105-112. 



 

14 
 

Granskär, M., & Höglund-Nielsen, B. (Red.). (2008). Tillämpas kvalitativ forskning inom 
hälso- och sjukvård. Lund: Studentlitteratur. 
 
Grefberg, N., & Johansson, L-G. (2007). Medicin Boken vård av patienter med invärtes 
sjukdomar (4. uppl.). Stockholm: Liber AB. 
 
Grinstrein-Cohen, O., Sarid, O., Attar, D., Pilpel, D., & Elhayany, A. (2009). Improvements 
and difficulties in postoperative pain management. Orthopaedic Nursing, 28, (5), 232-239. 
 
Hawthorn, J., & Redmond, K. (1999). Smärta -bedömning och behandling (K. Larsson Wentz 
övers.). Lund: Studentlitteratur. 
 
Holm, S., & Hansen, E. (2000). Pre - och postoperativ omvårdnad. Malmö: Studentlitteratur. 
 
Hovind, I.L. (2005). Anestiologisk omvårdnad (5. uppl.) (I. Bolinder-Palmér, K. Grönwall, & 
K, Olsson övers.). Lund: Studentlitteratur. 
 
Husebö, S. (1991). Boken om smärta: råd och vägledning för patienter, anhöriga och 
vårdpersonal (K. Gårsjö övers.). Örebro: Libris. 
 
International Council of Nurses [ICN]. (2010). Code of Ethics for Nurses [WWW document]. 
URL http://www.icn.ch/about-icn/code-of-ethics-for-nurses/ (2011-04-19) (senast uppdaterad 
18 augusti 2010). 
 
 

Idvall, E., Bergqvist, A., Silverhjelm, J., & Unosson, M. (2008). Perspectives of Swedish 
patients on postoperative pain management. Nursing and Health Sciences, 10, 131-136. 
 
Kim, H. S., Schwartz – Barcott, D., Tracy, M. S., Fortin, D.J., & Sjöström. B. (2005). 
Strategies of Pain assessment Used by Nurses on Surgical Units. Pain Managaement Nursing, 
6, 3-9. 
 
Klopper, H., Andersson, H., Minkkinen, M., Ohlsson, C., & Sjöström, B. (2005). Strategies in 
assessing postoperative pain—A South African study. Intensive and Critical Care Nursing, 
22, 12-21.  
 
Lauzon Clabo, L.M. (2008). An ethnography of pain assessment and the role of social context 
on two postoperative units. Journal of Advanced Nursing, 61, (5), 531–539. 
 
Layamn Young, J., Horton, F., & Davidhizar, R. (2005). Nursing attitudes and beliefs in pain 
assessment and management. Journal of Advanced Nursing, 53, (4), 412-421. 
 
Mac Lellan, K. (2004). Postoperative Pain: strategy for improving patient experiences. 
Journal of Advanced Nursing, 46, (2), 179-185. 
 
Manias, E. (2003). Pain and anxiety management in the postoperative gastro-surgical settings. 
Journal of Advanced Nursing, 41, (6), 585-594. 
 
Manias, E., Botti, M., & Bucknall, T. (2002). Observation of pain assessment and 
management- the complexities of clinical practice. Journal of Clinical Nursing, 11, 724-733. 

http://www.icn.ch/about-icn/code-of-ethics-for-nurses/


 

15 
 

Manias, E., Bucknall, T., & Botti, M. (2005). Nurse´s strategies for managing pain in the 
postoperative setting. Pain Management Nursing, 6, 18-29. 
 
McCaffery, M., & Ferrell, B. R. (1997). Nurses’ knowledge of pain assessment and 
management: How much progress have we made? Journal of Pain and Symptom 
Management, 14, (3), 175-188. 
 
McDonald, D.D., LaPorta, M., & Meadowns-Oliver, M. (2007). Nurses´response to pain 
communication from patients: A post-text experimental study. International Journal of 
Nursing Studies, 44, 29-35. 
 
Merskey, H., & Bogduk, N. (1994). Classification of Chronic Pain: Descriptions of Chronic 
Pain Syndromes and Definitions of Pain Terms (2. uppl.). Seattle: IASP Press. 
 
Molin, B.M. (2001). Pain management in the Ambulatory Surgical Population. Journal of 
PeriAnesthesia Nursing, 16, (6), 388-398. 
 
Olsson, L., Myerson, B., & Linderoth, B. (2007). Hjärnan. Stockholm: Karolinska Institutet 
University Press. 
 
Olsson, H., & Sörensson, S. (2007). Forskningsprocessen: Kvalitativa och kvantitativa 
perspektiv (2. uppl.). Stockholm: Liber AB. 
 
Patel, R., & Davidsson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder - att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning (3. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 
 
Polit, D.F., & Beck, C.T. (2011). Nursing Research. Principles methods. Philadelphia: 
Lippincott.  
 
Rawal, N. (1999). Postoperativ smärta: behandling, kvalitetssäkring och organisation. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Rejeh, N., Ahmadi, F., Mohamadi, E., Anoosheh, M., & Kazemnejad, A. (2009). Ethical 
challenges in pain management post-surgery. Nursing Ethics, 16, (2), 161-172. 
 
Richards, J., & Hubbert, A.O. (2007). Experiences of expert nurses in caring for patients with 
postoperative pain. Pain Managaement Nursing, 8, 17-24. 
 
Rich B.A. (2000). An ethical analysis of the barriers to effective pain management. 
Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 9, 54–70. 
 
Sjöström, B. (1995). Assessing acute postoperative pain. Assessment strategies and quality in 
relation to clinical experience and professional role. Göteborg: Acta universitatis 
gothoburgensis. 
 
Sjöström, B., Dahlgren, L.O., & Haljamäe, H. (2000a). Strategies used in post-operative pain 
assessment and theirs clinical accuracy. Journal of Clinical Nursing, 9, 111-118. 
 



 

16 
 

Sjöström, B., Haljamäe, H., Dahlgren, L-O., & Lindström, B. (1997). Assessment of 
postoperative pain: impact of clinical experience and professional role. Acta 
Anaesthesiologica Skandinaica, 41, 339-344. 
 
Sjöström, B., Jakobsson, E., & Haljamäe, H. (2000b). Clinical competence in pain 
assessment. Intensive and Critical Care Nursing, 16, 279-282. 
 
Sloman, R., Rosen, G., Rom, M., & & Shir, Y. (2005). Nurses’ assessment of pain in surgical 
patients. Journal of Advanced Nursing, 52, (2), 125–132. 
 
Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor och barnmorskor - 
Allmänna råd från socialstyrelsen 1995:5. Stockholm: Socialstyrelsen. 
 
SOFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Riksdag. 
 
Söderhamn, O., & Idvall, E. (2003). Nurses’ influence on quality of care in postoperative pain 
management: A phenomenological study. International Journal of Nursing Practice, 9, 26-32. 
 
Tse, M., & Chan, B. (2004). Knowledge and attitudes in pain management: Hong kong 
nurses´ Perspective. Journal of Pain & Palliative Care Pharmacotherapy, 18, (1), 47-58. 
 
Watt-Watson, J., Stevens, B., Garfinkel, P., Streiner, D., & Gallop, R. (2001). Relationship 
between nurses’ pain kvowledge and pain management outcomes for their postoperative 
cardiac patients. Journal of Advanced Nursing, 36, (4), 535-545. 
 
Werner, M., & Leden, I. (2010). Smärta och smärtbehandling (2. uppl.). Stockholm: Liber. 
 
Willman, A., Stolts, P., & Bashtsevani, B. (2006). Evidensbaserad omvårdnad - en bro 
mellan forskning och kliniska verksamhet (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 



 

17 
 

 

BILAGEFÖRTECKNING 
BILAGA 1  Artikelsökning. 

BILAGA 2  Kvalitetsmall i original 

BILAGA 3  Artikelöversikt. 

BILAGA 4  Exempel på innehållsanalys. 

 



 

 

Bilaga 1. (1: 2) Artikelsökning  
Databas Sökord Datum Träffar Artiklar som 

kvalitetsgranskades 
Artiklar som 
används i 
resultatet 

CINAHL Postoperative pain AND Nursing assessment 2011-05-02 56 5 5 
 Postoperative pain AND Management 2011-05-02 Inga träffar   
 Postoperative pain AND Nurses 2011-05-02 12 0 0 
 Postoperative pain AND Judgment 2011-05-02 3   
 Postoperative pain AND pain measurement 2011-05-02 1196 0 0 
 Nursing assessment AND Pain measurement AND 

Postoperative pain 
2011-05-02 42 0 0 

 Postoperative pain AND postoperative care AND nurses 2011-05-02 Inga träffar    
 Nursing AND postoperative pain  2011-05-02 452 1 1  
 Nursing AND postoperative pain AND Nursing 

Assessment 
2011-05-02 56 0 0 

 
Databas Sökord Datum Träffar Artiklar som 

kvalitetsgranskades 
Artiklar som 
används i 
resultatet 

MEDLINE Postoperative Pain AND Nursing Assessment 2011-05-02 65 0 0 
 Postoperative Pain AND Management 2011-05-02 665 0 0 
 Postoperative Pain AND Nurses 2011-05-02 3 0 0 
 Postoperative Pain AND Judgment 2011-05-02 2 0 0 
 Postoperative Pain AND Pain Measurement 2011-05-02 271 0 0 
 Nursing Assessment AND Pain Measurement AND 

Postoperative Pain 
2011-05-02 36 1 0 

 Postoperative Pain AND Postoperative Care AND Nurses 2011-05-02 0 0 0 
 Nursing AND Postoperative Pain  2011-05-02 0 0 0 
 Nursing AND Postoperative Pain AND Nursing 

Assessment 
2011-05-02 Inga träffar   



 

 

 

Bilaga 1. (2: 2) Artikelsökning  
Manuell sökning på artikelns titel Artiklar som 

kvalitetsgranskades 
Artiklar som används i 
resultatet 

”Clinical competence in pain assessment” 1 1 
”Prediction and assessment of the severity of post-operative pain and of 
satisfaction with management”  

0 0 

“Jordanian surgical nurses ‘experiences in caring for patients with postoperative 
pain” 

1 1 

“ Nursing attitudes and beliefs in pain assessment and management” 1 1 
”Assessment of postoperative pain: impact of clinical experience and 
professional role” 

1 1 

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

1 1 
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Bilaga 3. (1: 3) Artikelöversikt   
Författare Titel, publicerad Syfte Metod, land Resultat Kvalitet 
Abdalrahim, M. 
S., Majali, S. 
A., & Bergbom, 
I. 

Jordanian 
surgical nurses’ 
experiences in 
caring for 
patients with 
postoperative 
pain”, 2010 

Syftet var att beskriva 
hur sjuksköterskorna 
upplever omvårdnaden 
av patienter med 
postoperativ smärta.  

Studien är av kvalitativ och 
kvantitativ design. 12 
sjuksköterskor intervjuades på fyra 
olika sjukhus i Jordanien. 
Sjuksköterskorna skulle ha minst 
två års erfarenhet för att få delta i 
intervjuerna. Sjuksköterskorna 
intervjuades under en timme 
vardera.  

Resultatet visade att hälso- och 
sjukvårds organisation behöver förstå 
och förbättra sjuksköterskor så att 
effektiv och kvalité av vården kan ges 
till patienterna.  

Bra 

Dihle, A., 
Bjölseth, G., 
Helseth, S. 

”The gap 
between saying 
and doing in 
postoperative 
pain 
management”, 
2006 

Syftet med studien var 
att förstå hur 
sjuksköterskor bidrar till 
postoperativ 
smärtadministrering, och 
för att uppnå optimal 
postoperativ vård.   

Studien är av kvalitativ design. I 
studien utgick man ifrån nio 
sjuksköterskor där de använde sig 
av djupa diskussioner och 
observationer. Studien utfördes i 
Oslo, Norge.  

Resultatet visade att det finns en stor 
skillnad mellan vad sjuksköterskan 
säger att hon ska göra, och vad hon gör 
vid postoperativ smärtskattning och 
behandling. 

Medel  

Kim, H., 
Schwartz – 
Barcott, D., 
Tracy, S., 
Fortin, J., 
Sjöström, B. 

”Stategies of 
Pain Assessment 
Used by Nurses 
on Surgical 
Units”, 2005 

Studiens syfte var att se 
hur sjuksköterskorna 
värderade postoperativ 
smärta och hur dem drog 
nytta av sina erfarenheter 

Studien är av kvalitativ design. I 
studien användes en 
semistrukturerad intervju på tio 
sjuksköterskor medans de 
smärtbedömde 30 postoperative 
patienter. Studien utfördes i New 
England.  

Resultatet visade att de flesta 
sjuksköterskorna använde sig av tre 
kriterier för att bedöma postoperativ 
smärta. Dessa var; hur patienten såg ut, 
vad patienten sa och upplevelser vid 
liknade situationer. 

Medel  

Klopper, H., 
Andersson, H., 
Minkkinen, M., 
Ohlsson, C., 
Sjöström, B. 

”Stategies in 
assessing post 
operative pain- A 
South Africa 
study”, 2005 

Syftet med studien var 
att beskriva strategier vid 
postoperativ 
smärtskattning, bland 
sjuksköterskor i Syd 
Afrika. 

Studien är av kvalitativ design. I 
studien intervjuades 12 
sjuksköterskor med varierande 
erfarenheter. Intervjun inriktades på 
smärtbedömning, ur olika 
perspektiv. Studien utfördes i Syd 
Afrika.  

Resultatet visade att sjuksköterskorna 
använde sig olika kriterier för att 
bedöma patientens postoperativa 
smärta.  

Bra 



 

 

Bilaga 3. (2: 3) Artikelöversikt 
Författare Titel, publicerad Syfte Metod, land Resultat Kvalitet 
Manias, E. ”Pain and anxiety 

management in the 
postoperative 
gastro-surgical”,  
2003 

Syftet med studien var 
att utvärdera hur 
sjuksköterskorna 
vårdade gastro- 
kirurgiska patienters 
smärta och rädsla.  

Studien är av kvalitativ design. En 
observation av sex sjuksköterskor på 
gastor-kirugisk avdelning, som 
observerades två timmar och vid tre 
olika tillfällen. Studien utfördes i 
Melbourne, Australien.  

Sjuksköterskorna ansåg det svårt att tyda 
patientens egen förklaring av sin smärta. 
Det påverkade deras bedömning av 
patientens medicinska tillstånd, smärta 
och ångest.  

Medel  

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

” Observation of 
pain assessment 
and management- 
the complexities of 
clinical practice” 
2002 

Syftet var att utreda 
hur sjuksköterskan 
smärtbedömer och 
smärtlindrar 
patienter med 
postoperativ smärta 

Studien är av kvalitativ design. 
Observation av 12 sjuksköterskor, 
mellan olika tidpunkter. Studie 
utfördes i Australien, Melbourne.  

Resultatet visade att sjuksköterskor hade 
förståelse för faktorer som påverkar deras 
bedömning och hantering av postoperativ 
smärta 

Bra 

Richards, J., 
& Hubert, 
A.O. 

”Experiences of 
Expert nurses in 
caring for Patients 
with Postoperative 
Pain”, 2007 

Syftet med studien var 
att se hur 
sjuksköterskor 
bedömer, hanterar och 
vårdar patienter med 
postoperativ smärta.  

Studien är av kvalitativ design. I 
studien fick tre sjuksköterskorna 
beskriva sina upplevelser med sina 
egna ord. Sjuksköterskorna skulle ha 
varit leg. sjuksköterska i minst fem 
år och varit anställd som 
sjuksköterska i minst fem år på den 
kirurgiska avdelningen där studien 
utfördes. Studien utfördes i USA.  

Resultatet visade vikten av att 
sjuksköterskor tror på vad patienterna 
säger och betydelsen av den självständiga 
sjuksköterskan vid postoperativ 
smärthantering. 

Bra 

Sjöström, B., 
Dahlgren, 
L.O., & 
Haljamäe, H. 

“Strategies used in 
post-operative pain 
assessment and 
there clinical 
accuracy”, 2000a 

Syftet med studien var 
att beskriva hur 
sjuksköterskor och 
läkare i praktiken 
använder sig av 
smärtskattning och hur 
man utvärderar dessa.  

Studien är av kvalitativ design. 30 
sjuksköterskor och 30 läkare 
intervjuades vid två olika tillfällen. 
Studien utfördes i Sverige, 
Göteborg.  

Resultatet visade att den mest använda 
strategin vid smärtbedömning var att 
uppmärksammar hur patienten såg ut och 
vilken operation patienten genomgått. 
VAS bedömning användes i mindre 
utsträckning. 

Bra 



 

 

Bilaga 3. (3: 3) Artikelöversikt 
Författare Titel, publicerad Syfte Metod, land Resultat Kvalitet 
Sjöström, B., 
Haljamäe, 
H., 
Dahlgren, 
L.O. & 
Lindström, 
B. 

“Assessment of 
postoperative pain: 
impact of clinical 
experience and 
professional roll”,  
1997 

Syftet med studien 
var att beskriva 
strategier av erfarna 
och mindre erfarna 
sjuksköterskor och 
läkare i deras 
smärtbedömning vid 
postoperativ smärta. 

Studien är av kvalitativ och kvantitativ 
design. 30 sjuksköterskor och 30 
läkare intervjuades vid tre olika 
tillfällen. Studien utfördes i Sverige, 
Göteborg.  

Resultatet visade att vanliga strategier i 
smärtbedömning var, hur patienten ser 
ut, vad patienten säger, sättet att tala och 
tidigare erfarenheter av liknande 
omständigheter. 

Bra 

Sjötröm, B., 
Jakobsson, 
E., & 
Haljamäe, H 

“ Clinical 
competence in pain 
assessment”, 2000b 

Syftet med studien 
var att analysera och 
beskriva 
sjuksköterskors 
inverkan utifrån 
erfarenhet och 
kompetens vid 
postoperativ 
smärtskattning 

Studien är av kvalitativ design. 30 
Sjuksköterskor intervjuades. Elva 
sjuksköterskor hade mer än tio års 
erfarenhet och 19 sjuksköterskor hade 
mindre än tio års erfarenhet. 
Sjuksköterskorna intervjuades efter att 
ha genomfört smärtskattning av tre 
patienter. Studien utfördes i Sverige, 
Göteborg.  

Resultaten visade att klinisk kompetens i 
smärtbedömning beskrevs i tre 
kategorier, att kunna se, att kunna skilja, 
att kunna ge. 

Bra 

Young 
Layman, J., 
Horton, F., 
Davidhizar, 
R. 

”Nursing attitudes 
and beliefs in pain 
assessment and 
management”, 2005 

Syftet med studien 
var att ta reda på 
sjuksköterskornas 
inställning mot 
smärtbedömning i 
förhållande mellan 
utbildning och 
erfarenhet.  

Studien är av kvalitativ design. I 
studien använde man sig av ett öppet 
frågeformulär som 52 sjuksköterskor 
svara på. Studien utfördes i USA.  

Resultatet visade att sjuksköterskor 
generellt har en positiv inställning till 
smärtbedömning för att förbättra 
patientens välbefinnande. Positiv 
inställning till smärtbedömning är 
relaterat till utbildning men inte 
nödvändigtvis till erfarenhet. 

Bra 



 

 

Bilaga 4. Exempel på innehållsanalys 
Artikel  Meningsenhet Kondesering Kod Underkategorier Kategorier 
Klopper 
m.fl., (2006) 

Another way of assessing 
the pain was to rely on what 
the patient says 

Smärtskattning kan vara att 
lita på vad patienten sa 

Lita på patienten  Genom att lyssna på 
och fråga patienten 

Kim m.fl., 
(2005) 

How the patient looks, the 
focus was on the objective 
appearance of the patient.  

Hur patienten ser ut, fokus 
låg på uttryck av patienten 

Patientens uttryck  Genom observation av 
patienten  

Klopper 
m.fl., (2006) 

The result showed that the 
participant nurses used 
different assessment criteria 
to decide on the patients´ 
level of pain 

Sjuksköterskorna använde 
sig av olika smärtverktyg 
för att utvärdera patientens 
smärta 

Smärtverktyg  Genom olika 
mätskalor 

Genom att lyssna på 
och fråga patienten 

Sjöström 
m.fl., 
(2000a) 

Nurses referred somewhat 
more often to past 
experience  

Sjuksköterskan använde sig 
ofta av tidigare 
erfarenheter 

Erfarenhet   Genom sjuksköterskans 
erfarenhet och kunskap 
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