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Sammanfattning  
 

Bakgrund: Postoperativ smärta efter ett operativt ingrepp är vanligt förekommande. 

Patienters välmående efter ett operativt ingrepp påverkas negativt av postoperativ smärta, 

trötthet och obehag varav postoperativ smärta påverkar patienterna mest negativt. Om den 

postoperativa smärtan inte behandlas kan det leda till långvarig smärta och i värsta fall även 

dödsfall. Postoperativ smärta är en individuell upplevelse och kan skilja sig från person till 

person. Det är därmed av betydelse att få kunskap om patienters upplevelser vid postoperativ 

smärta under första veckan vilket skulle kunna bidra till en ökad förståelse hos 

sjuksköterskan och minska patienternas vårdlidande 

Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelse vid postoperativ smärta under första 

veckan. 

Metod: Litteraturstudie med kvalitativ metod, baserad på sju vetenskapliga artiklar. 

Artiklarnas resultatdelar analyserades med Graneheim och Lundmans tolkning av 

innehållsanalys. 

Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier: Uthärda smärtan, Känna osäkerhet, Vikten 

av information och Strategier för att lindra smärtan. 

Slutsats: Vid postoperativ smärta upplevde patienterna att smärtan påverkades av olika 

händelser både negativt och positivt. För att lindra patienternas vårdlidande är det av 

betydelse att sjuksköterskan har förtroende och lyssnar på patienten samt uppmärksammar 

deras behov vid postoperativ smärta under första veckan. Ytterligare forskning behövs kring 

patienters upplevelse vid postoperativa smärta efter ett specifikt operativt ingrepp. 

 

 

Nyckelord: Kvalitativ studie, operativt ingrepp, postoperativ smärta, upplevelse 

 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 

Inledning 4 

Bakgrund 4 

Smärta 4 

Postoperativ smärta 5 

Upplevelse av postoperativ smärta 5 

Teoretisk referensram 6 

Livsvärld 6 

Lidande 7 

Välbefinnande 8 

Syfte 9 

Metod 9 

Datainsamling 9 

Urval 10 
Inklusions- och exklusionskriterier 10 

Kvalitetsgranskning 11 

Dataanalys 12 

Resultat 13 

Uthärda smärtan 13 

Känna osäkerhet 14 

Vikten av information 15 

Strategier för att lindra smärtan 15 

Diskussion 16 

Metoddiskussion 16 

Resultatdiskussion 20 

Slutsats 23 

Självständighet 24 

Referenslista 25 

Bilaga 1. Databassökningar 28 

Bilaga 2. Kvalitetsgranskning 30 

Bilaga 3. Artikelöversikt 32 

Bilaga 4. Exempel på analysförfarande 34 



4 

 

Inledning 

Postoperativ smärta efter ett operativt ingrepp är vanligt förekommande. Det framkommer i 

en studie av Fletcher, Femanian och Mardaye (2008) som visar att av totalt 1900 

postoperativa patienter, upplevde fyra femtedelar postoperativ smärta. Patienterna i studien 

var inneliggande på en vårdavdelning efter operation oavsett operationstyp. Andión, Cañellas 

och Baños (2014) förklarar att ett operativt ingrepp kan påverka patienters välmående 

negativt av postoperativ smärta, trötthet och obehag, där postoperativ smärta anses vara det 

som orsakar mest besvär hos patienten. Den postoperativa smärtan kan leda till sömnbesvär 

och göra det svårt för patienterna att röra på sig (Andión et al., 2014). Postoperativ smärta 

kan även ge psykiska konsekvenser som ångest, rädsla och social isolering (Taylor et al., 

2013). När postoperativ smärta inte behandlas ökar risken för att patienterna utvecklar 

långvarig smärta (Werner & Kehlet, 2010). Den postoperativa smärtan är en individuell 

upplevelse som skiljer sig från person till person (Wood, 2010). Nilsson, Unosson och 

Kihlgren (2005) menar att det finns få studier som fokuserar på patienternas upplevelse vid 

postoperativ smärta. Det är därför av intresse att göra en litteratursammanställning av den 

forskning som finns tillgänglig om patienters upplevelse vid postoperativ smärta under första 

veckan. Det skulle kunna bidra till en ökad kunskap och förståelse hos sjuksköterskan och 

bidra till ett minskat vårdlidande för patienterna. 

Bakgrund 

Smärta 

Enligt Cox (2010) är smärta ett komplext fenomen som påverkas av biologiska, psykologiska 

och sociala händelser. Vidare menar Cox (2010) att dessa händelser kan handla om rädsla, 

ångest och en minskad sömn vilket kan göra att patienternas återhämtning från smärta efter 

ett operativt ingrepp påverkas negativt. International Association for the Study of Pain (2012) 

förklarar att smärta är en subjektiv upplevelse och varje individ lär sig innebörden av ordet 

smärta genom sina egna upplevelser vilket grundar sig på tidigare erfarenheter. När patienter 

inte kan föra sin talan verbalt bortser det inte möjligheten från att de upplever smärta och är i 

behov av lämplig smärtstillande behandling (International Association for the Study of Pain, 

2012). Kunskapen om att smärta är en subjektiv upplevelse och formas utifrån patienternas 

egna upplevelser kan vara av betydelse då upplevelsen av smärta kan skilja sig åt. 
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För att minska patienternas upplevelse av smärta kan det enligt Cox (2010) vara lämpligt att 

kombinera icke-farmakologiska och farmakologiska behandlingar. Patienter som upplever 

mycket ångest kan ha mer nytta av att samtala om hur smärtan påverkar dem istället för att 

tillämpa en farmakologisk behandling, på det sättet kan patientens upplevelse av smärta 

minskas. Andra exempel på icke-farmakologiska behandlingar är massage, avslappning och 

akupunktur. Den farmakologiska behandlingen består enligt Cox (2010) av olika mediciner 

varav NSAID (Non steroidal anti-inflammatory drugs) är den vanligaste. 

 

Enligt Kehlet, Jensen och Woolf (2006) kan smärta delas in i tre typer: inflammatorisk, 

neurogen och nociceptiv smärta. Inflammatorisk smärta uppstår vid vävnadsskador och 

inflammerad vävnad. Neurogen smärta uppstår när nerverna skadas eller när skadorna 

påverkar nervsystemet. Nociceptiv smärta orsakas av en vävnadsskada och uppstår som 

resultat av olika påfrestningar som exempelvis värme, inflammationer, tryck och rörelser. 

Den nociceptiva smärtan kan även orsakas efter ett operativt ingrepp vilket leder till att 

postoperativ smärta uppstår (Kehlet et al., 2006). 

 

Postoperativ smärta 

Wels (2012) förklarar att det huvudsakligen är nociceptiv smärta som ligger till grund för att 

postoperativ smärta uppstår. Vidare förklarar Wels (2012) att när postoperativ smärta uppstår 

påbörjas många reaktioner i kroppen, bland annat reagerar immunförsvaret som försöker 

försvara kroppen mot den vävnadsskada som har uppstått efter det operativa ingreppt. Wood 

(2010) beskriver att om den postoperativa smärtan inte behandlas kan det leda till långvarig 

postoperativ smärta och i värsta fall även dödsfall. Postoperativ smärta kan även skilja sig 

beroende på vilket operativt ingrepp som har utförts, ingreppets storlek och hur lång tid 

operationen har tagit (Kalkman, Visser, Moen, Bonsel, Grobbee & Moons, 2003). Kunskapen 

om att postoperativ smärta kan skilja sig i förhållande till operationens egenskaper kan leda 

till en mer individ anpassad omvårdnad förklarar Kalkman et al. (2003). Postoperativ smärta 

efter ett operativt ingrepp minskar efter hand och är en individuell upplevelse (Wood, 2010). 

Upplevelse av postoperativ smärta 

Eriksson (1991) menar att upplevelser är patientens egna unika tolkning och kan inte förstås 

eller tydas av någon annan. Aziato och Adejumo (2015) förklarar att patienter som har 

genomgått ett operativt ingrepp upplever att den postoperativa smärtan är individuell och 

subjektiv.  
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Taylor et al. (2013) beskriver att de flesta patienter kan uppleva att den postoperativa smärtan 

är som värst under det första dygnet. Efter det första dygnet upplever patienter att den 

postoperativa smärtan minskar men upplevs fortfarande påverka dem till den utsträckningen 

att det ger ett obehag. Patienter som har bestående postoperativ smärta den sjunde dagen efter 

ett operativt ingrepp kan ge patienter ångest och framkalla stress. Det kan i sin tur påverka 

patienternas välmående negativt (Taylor et al., 2013). 

 

Aziato och Adejumo (2015) beskriver att patienternas upplevelse vid postoperativ smärta kan 

påverkas av deras kulturella bakgrund och sociala interaktioner. Ogala och Schofield (2010) 

förklarar att postoperativ smärta inte är medfött utan formas av patientens sociala och 

kulturella liv. Aziato och Adejumo (2015) menar att kultur kan påverka patienters beteende 

och ligga till grund för hur postoperativ smärta uppfattas, innebörden och hur eller om en 

patient rapporterar smärta. Det kan likaså handla om hur patienter reagerar eller agerar när de 

upplever postoperativ smärta. Patienter som har haft en svår och strikt uppfostran kan 

uppleva att det har lett till en bättre förmåga att kunna hantera postoperativ smärta. Flertalet 

patienter har under sin uppfostran lärt sig att inte uttrycka smärta för att det tyder på svaghet. 

Det kan i sin tur leda till att patienter som har haft en strikt uppfostran inte uttrycker sin 

postoperativa smärta då det har lett till förmågan att kunna hantera den postoperativa smärtan 

(Aziato & Adejumo, 2015). 

 

Vidare förklarar Carr, Nicky, Thomas och Wilson (2004) att patienter kan uppleva att ett 

operativt ingrepp är ett stressfullt och en orolig händelse. Detta på grund av att patienterna 

förväntar sig postoperativ smärta efter det operativa ingreppet och vilken effekt det kan 

komma att ha på deras liv. Stress och oro som patienterna kan uppleva menar Carr et al. 

(2004) kan medföra ångest samt depression hos patienten efter det operativa ingreppet vid 

postoperativ smärta. Det är därmed av vikt att sjuksköterskan är medveten om psykologiska 

följder och oroligheter som patienten kan uppleva efter ett operativt ingrepp och att det kan 

påverka den postoperativa smärtan.   

 

Teoretisk referensram 

Livsvärld 

Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) innebär livsvärld att 

uppmärksamma människors vardagsvärld och dagliga tillvaro, hur den levda världen är eller 
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hur den ses. Det innebär även att se, förstå, beskriva samt analysera världen eller delar från 

den, utifrån hur den upplevs av människor. Vidare beskriver Dahlberg et al. (2003) att utifrån 

den levda världen alltså livsvärlden, byggs det upp känslor som får människorna att göra, 

tycka och tänka som de gör. Människans livsvärld kommer oundvikligt handla om deras 

lidande och välbefinnande. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att livsvärlden omfattar 

minnen och förväntningar om framtiden. Eftersom livsvärlden är världen som den uppfattas 

och levs kan det inte fånga in de “objektiva” utan fokuserar på människans upplevelser 

(Dahlberg & Segesten, 2010). När patienter på en vårdavdelning på sjukhuset delar med sig 

av sina berättelser om deras livsvärld, som exempelvis deras upplevda postoperativa smärta 

kan det medföra en mer anpassad vård till patienterna. Det genom att sjuksköterskan får 

kunskap utifrån patientens perspektiv, på vad som orsakar lidande och hur de upplever 

lidande samt välbefinnande. 

 

Lidande 

Arman (2013) förklarar att lida som verb innebär att genomleva och utstå smärta, lidande 

som substantiv sätter den mänskliga upplevelsen i centrum på ett tydligare sätt. Lidande är en 

fysisk, emotionell, andlig eller existentiell upplevelse med ångest, smärta och oro. För att 

patienter ska kunna ge uttryck för sitt lidande är kommunikationen en viktig del, men lidande 

kan likaså sakna ett uttryckligt svar. Det kan vara svårt för patienter att formulera och tala om 

det. Ett dubbelt lidande kan uppstå när patienter lider och hindras från att visa det. För att 

sjuksköterskan ska kunna minska patienternas lidande är det viktigt att fokusera på deras 

lidande för att öka kunskapen om hur patienternas lidande kan minskas (Arman, 2013). 

Patienternas lidande kan handla om postoperativ smärta och det kan vara av betydelse att 

sjuksköterskan har en ökad förståelse och kunskap om hur patienterna upplever postoperativ 

smärta för att kunna minska deras lidande.  

 

Eriksson (1994) skriver att i vårdsammanhang beskrivs lidande som sjukdomslidande, 

livslidande och vårdlidande. Sjukdomslidande är lidande som uppstår vid sjukdom samt 

sjukdomssituationer och livslidande är lidande som är kopplat till människans livssituation 

och livshistoria. Människans livserfarenhet, egna samt andras förväntningar på sig själv och 

förmågan att kunna skapa balans mellan sina och andras krav bidrar till ett livslidande 

(Eriksson, 1994). Sjukdomslidande kan exempelvis handla om postoperativ smärta vilket 

uppstår efter ett operativt ingrepp och kan ses som en sjukdomssituation. Vidare kan ett 
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livslidande uppstå om patienternas postoperativa smärta utvecklas till långvarig postoperativ 

smärta. 

 

Eriksson (1994) menar att vårdlidande är lidande som har orsakats under vård- och 

behandlingssituationer, exempelvis vid brister och/eller ofullkomlig vård och behandling. Ett 

vårdlidande dessutom kan uppstå om det finns en skillnad mellan patientens behov och 

sjuksköterskans kunskap, attityd och hållning gentemot den lidande patienten. Eriksson 

(1994) menar att vårdlidande kan uppstå av upplevelsen att inte ha kontroll. Smärta är ett 

exempel på ett symptom som kan begränsa patienten och därmed leda till att patienten tappar 

kontroll över sin situation. Patienter som inte blir betrodda gällande deras smärta kan även 

uppleva det som kränkande och bidra till ett vårdlidande. Vidare förklarar Eriksson (1994) att 

det även kan handla om felaktig och utebliven vård. Vårdpersonal som inte lyssnar på 

patienternas beskrivning om deras besvär och symptom kan förvärra symptomen och 

sjukdomen vilket kan orsaka ett vårdlidande. Det kan i sin tur leda till att patienterna upplever 

ett hot mot deras existens och värdighet. Det innebär att brister i vårdens organisation och 

genomförande kan öka patienternas lidande (Eriksson, 1994). Postoperativ smärta kan 

begränsa patienten och leda till att de tappar kontroll över sin situation. Det kan därmed vara 

betydelsefullt att sjuksköterskan uppmärksammar patienternas lidande för att ett vårdlidande 

inte ska uppstå. 

 

Välbefinnande 

Enligt Wiklund (2003) är välbefinnandet unikt samt personligt och grundar sig på 

människans inre upplevelser och känsla av sammanhang. Den personliga upplevelsen av 

välbefinnande är inte objektivt vilket gör att det inte går att bedöma hur och på vilket sätt en 

person upplever välbefinnande. Dahlberg et al. (2003) förklarar att för ett välbefinnande ska 

uppstå förutsätts det att patienten erkänner och bekräftar att "lidande" finns samt att patienten 

vågar vara i ett lidande tillstånd. På sjukhuset blir personalen oftast delaktiga i patientens 

lidande vilket kan innebära att personalen kan befinna sig vid patienten under deras 

upplevelse av lidande. Det kan i sin tur öka möjligheten för att uppleva värdighet och 

välbefinnande då lidande i grunden berör människans värdighet (Dahlberg et al., 2003). 

Postoperativ smärta kan innebära ett lidande för patienterna och bidra till att deras 

välbefinnande försämras. Detta då välbefinnande är personligt och grundar sig på 
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patienternas upplevelser kan det vara av vikt att sjuksköterskan är delaktig i patientens 

lidande för att kunna bibehålla patienternas värdighet och öka patienternas välbefinnande. 

 

Syfte  

Syftet var att beskriva patienters upplevelse vid postoperativ smärta under första veckan. 

Metod 

För att besvara studiens syfte valdes en litteraturstudie med kvalitativ metod, baserad på 

tidigare genomförda empiriska studier. En litteraturstudie handlar om att samla in data vilket 

bildar en översikt om hur kunskapsläget ser ut inom ett vetenskapligt område som exempelvis 

vården (Olsson & Sörensen, 2012; Friberg, 2012a). En kvalitativ metod valdes då syftet var 

att beskriva patienters upplevelser. Paulsson (2012) menar att målet med kvalitativa metoder 

är att öka förståelsen om mänskliga fenomen såsom uppfattningar, förväntningar, 

upplevelser, motiv och attityder.   

 

Datainsamling 

För att finna kvalitativa vetenskapliga artiklar genomfördes en litteratursökning i två 

referensdatabaser, Cinahl och PubMed. Enligt Karlsson (2012) är innehållet i Cinahl 

(Cumulative Index to Nursing and Allied Health Litterature) inriktat mot omvårdnad. Cinahl 

innehåller referenser till ca 3000 tidskrifter och utöver det finns även referenser till böcker 

samt avhandlingar. PubMed handlar framförallt om medicin men även ämnen som 

omvårdnad och hade år 2011 mer än 20 miljoner referenser (Karlsson, 2012). Till studien har 

ämnesordssökningar och fritextsökningar utförts (Bilaga 1). 

Enligt Karlsson (2012) utförs ämnesordssökningar genom att använda referensdatabasens 

kontrollerade ämnesord vilket gör att lämpliga ord för ett begrepp används som i sin tur kan 

överensstämma med artikelns ämnesinnehåll. Genom att använda ämnesordssökningar kan 

det öka möjligheterna att få fram relevanta vetenskapliga artiklar.  

Vidare beskriver Karlsson (2012) att fritextsökningar görs genom att söka på ett eller flera 

ord i sökrutan, vilket gör resultatet bredare med vetenskapliga artiklar som innehåller 

sökordet i något sammanhang.  
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Ämnesord som användes i de kontrollerade sökningarna, slogs upp i ämnesordslistan, 

thesaurus, i respektive referensdatabas. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) förklarar att 

ämnesordslistan utgörs av huvudkategorier och underkategorier. Enligt Karlsson (2012) 

benämns ämnesordslistan i Cinahl som “CINAHL Headings” och i PubMed kallas det för 

“MeSH- termer”. Willman et al. (2011) förklarar att innehållet i artiklarna kan vara olika i 

referensdatabaserna vilket betyder att ämnesorden i vissa fall måste justeras till varje 

referensdatabas.  

Sökorden som användes vid ämnesordssökningarna var följande: Postoperative pain, Patient 

attitudes, Postoperative period, Surgical patients, Pain, Postoperative, Patients, Qualitative 

studies, Qualitative research. I fritextsökningarna användes sökorden: Patient experience, 

Patient attitudes, Postoperative pain. Följande underkategorier användes i Cinahl för att 

precisera sökningens inriktning; Postoperative pain: Psychosocial factors, Patient attitudes: 

Evaluation. Genom att inkludera underkategorier menar Willman et al. (2011) kan sökningen 

täcka det området som är relevant. 

Inledningsvis söktes varje ord enskilt och därefter användes den booleska termen AND 

mellan sökorden för att få fram vetenskapliga artiklar. Den booleska termen OR användes 

mellan sökblock där sökorden hade samma innebörd. Willman et al. (2011) beskriver att den 

booleska termen AND kombinerar sökningen mellan två eller flera söktermer som gör att 

sökningen fokuserar på ett mer avgränsat område och OR breddar den systematiska 

sökningen. Därefter skapades två sökblock utifrån begreppen i studiens syfte: postoperativ 

smärta och patienters upplevelser, ett tredje sökblock skapades för kvalitativ studiedesign. 

För att bredda och precisera sökningen lades därefter fyra sökblock till (Bilaga 1). Willman et 

al. (2011) beskriver att sökblock är en strategi som används för att få fram så mycket som 

möjligt av de relevanta artiklarna som finns, sökblocken söks var för sig och kombineras 

därefter med varandra. 

Urval  

Inklusions- och exklusionskriterier 

Studiens inklusionskriterier var vetenskapliga artiklar baserade på tidigare empiriska studier 

med kvalitativ ansats. Artiklarna skulle omfatta vuxna patienter över 18 år, patienters 

upplevelser under den första veckan efter att ha genomgått ett operativt ingrepp med 

postoperativ smärta som följd och vårdas på en vårdavdelning. Artiklarna skulle vara 

publicerade mellan år 1997 till år 2016, skrivna på engelska samt vara "peer- reviewed". 
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Enligt Willman et al. (2011) innebär “peer-reviewed” att artiklarna har blivit granskade av 

experter inom området innan publicering. Exklusionskriterierna för studien var artiklar med 

kvantitativ ansats, artiklar som var baserade på barn och ungdomars upplevelser, patienter 

som har skrivits ut från en vårdavdelning och vuxna patienters upplevelse vid postoperativ 

smärta på en intensivvårdsavdelning. Artiklar som beskrev patienters upplevelse vid 

postoperativ smärta på en intensivvårdsavdelning exkluderades för att patienterna som 

inkluderades i artiklarna var för det mesta nedsövda.  

 

Sökningarna i referensdatabasen resulterade i 633 artiklar som lästes på titelnivå. Antalet 

artiklar som exkluderades på titelnivå var 440 stycken då artiklarna inte stämde överens med 

syftet. Av de 193 artiklar som kvarstod lästes samtliga abstrakt igenom, av de 193 lästa 

abstrakten uppfyllde 15 artiklar inklusionskriterierna vilket lästes i sin helhet. Av dessa 15 

artiklar exkluderades åtta stycken då de inte svarade på studiens syfte. Artiklarna som 

exkluderades beskrev vuxna patienters upplevelser vid postoperativa smärta på en 

intensivvårdsavdelning, var kvantitativa, inkluderade barn och artiklar där intervjuerna tog 

plats efter utskrivning från en vårdavdelning. Resterande sju artiklar svarade på studiens syfte 

samt uppfyllde kraven för urval och valdes därmed för kvalitetsgranskning.  

 

Kvalitetsgranskning 

Vid kvalitetsgranskningen användes en bedömningsmall av Olsson och Sörensen (2012) för 

artiklar med kvalitativ metod (Bilaga 2). En kvalitetsgranskning av vetenskapliga artiklar är 

nödvändig för att försäkra sig om att kvalitén på artiklarna är tillräckligt bra beskriver Friberg 

(2012b). Bedömningsmallen innehöll 20 frågor och en av frågorna modifierades, från 

"patienterna med t.ex. lungcancerdiagnos" till “opererade patienter” för att anpassas efter 

studien. Maxpoäng för bedömningsmallen var 48 poäng. Varje fråga bedömdes med 0 till 3 

poäng beroende på svar, den totala poängen beräknades om till procent av den totala möjliga 

poängsumman för att få fram vilken grad artikeln höll. Enligt Olsson och Sörensen (2012) 

beräknas artiklar med 80-100 % som grad 1, 70-79 % som grad II och 60-69 % som grad III. 

Artiklar med en procentsats under 60 % bedöms inte vara möjliga att inkludera förklarar 

Olsson och Sörensen (2012). Samtliga sju artiklar bedömdes vara av medel eller hög kvalité 

och har därmed inkluderats i studien samt ligger till grund för analysenheten (Bilaga 3). 
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Dataanalys  

De sju vetenskapliga artiklarnas resultatdelar analyserades med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys. Enligt Olsson och Sörensen (2012) är en kvalitativ innehållsanalys att 

vetenskapligt analysera texter där målet är innehållet i texterna, exempelvis i intervjuer om 

personers upplevelse av hälsa. Analysmetoden som användes för att analysera de sju 

vetenskapliga artiklarnas resultatdelar var Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av 

innehållsanalys. En manifest analys med latenta inslag har använts. Graneheim och Lundman 

(2004) förklarar att en manifest analys beskriver de tydliga och uppenbara innebörden i en 

text eller intervjuer. En latent analys beskriver Graneheim och Lundman (2004) handlar om 

att tolka den underliggande meningen av texten, det som ligger “under ytan”. 

 

Artiklarna som utgjorde analysenheten lästes igenom ett flertal gånger för att få en 

helhetsbild av innehållet. Från de vetenskapliga artiklarnas resultatdelar valdes därefter 

meningsbärande enheter ut som svarade på studiens syfte. De meningsbärande enheterna togs 

fram gemensamt och markerades med en överstrykningspenna. Graneheim och Lundman 

(2004) förklarar att det första steget i innehållsanalysen är att plocka ut meningsbärande 

enheter från texten som ska analyseras. Meningsbärande enheter är i form av meningar eller 

fraser som är relaterade till varandra genom deras innehåll samt har samma innebörd och 

svarar på studiens syfte (Graneheim & Lundman, 2004). Därefter skrevs alla meningsbärande 

enheterna in i en dator i form av en tabell och de meningsbärande enheterna översattes från 

engelska till svenska med hjälp av Norstedts stora engelska-svenska ordbok. Därefter 

kondenserades alla meningsbärande enheterna. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att 

kondensering innebär att förkorta de meningsbärande enheterna men samtidigt behålla den 

tydliga kärnan. Därefter kodades de kondenserade meningsbärande enheterna. Graneheim 

och Lundman (2004) förklarar att kodningen är som en etikett vilket förklarar innebörden och 

skrivs med ett eller flera ord. Alla meningsbärande enheter, kondenseringen och koderna 

skrevs därefter ut från datorn och klipptes i remsor. Koderna jämfördes sedan med varandra 

för att finna likheter och skillnader. Därefter fördes det diskussioner och slutligen sorterades 

koder med samma betydelse i högar som bildade olika kategorier. Graneheim och Lundman 

(2004) förklarar att det sista steget i en manifest innehållsanalysen är att skapa kategorier. 

Kategorier bildas för att återspegla det innehållet i intervjuerna som är mest centrala och varje 

kategori ses som unik och inga meningsbärande enheter kan ingå i mer än en kategori 

(Graneheim & Lundman, 2004). Analysprocessen exemplifieras i Bilaga 4. 
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Resultat 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser vid postoperativ smärta 

under första veckan. Patienternas upplevelser har sammanfattats i fyra kategorier. Uthärda 

smärtan, Känna osäkerhet, Vikten av information och Strategier för att lindra smärtan. Citat 

har använts vid redovisning av resultatet vilket Friberg (2012a) förklarar kan stärka 

illustrationen av personers upplevelser. 

 

Uthärda smärtan 

Patienterna kunde uthärda smärtan för att undvika diskussioner med sjuksköterskan och för 

att de var oroliga över att inte bli trodda. Flertalet uppgav att ingen skulle tro på att de hade 

ont vid begäran om mer smärtstillande läkemedel. Patienterna upplevde sig inte bli trodda 

även när möjligheten fanns för att kunna tala om smärtan med sjuksköterskan. Detta fick 

patienterna att känna en rädsla för att uppfattas som besvärliga eller gnälliga när de försökte 

tala om smärtan. Patienterna ville inte fråga efter mer smärtstillande läkemedel och upplevde 

även att smärtstillande läkemedel inte alltid lindrade smärtan, vilket ledde till att patienterna 

uthärdade smärtan (Eriksson et al., 2015; Joelsson et al., 2010; Rejeh & Vaismoradi, 2010; 

Shoqirat, 2014). Patienterna kunde uthärda smärtan och stå ut med den så länge som möjligt 

för att de trodde att smärtstillande läkemedel inte kunde tas flera gånger per dag (Eriksson et 

al., 2015). Flertalet patienter stod ut med smärtan på grund av tidigare erfarenheter av smärta 

vilket resulterade i en hög smärttröskel (Bergh et al., 2005). 

  

“Well i mean, it depends on the person in question and I have, I have a 

pretty high pain threshold, I can stand quite a lot and as far as I can 

tell...I think it feels OK now” (Bergh, Jakobsson, Sjöström & Steen, 2005, 

s.256). 

 

Många patienter uthärdade smärtan för att sjuksköterskorna såg ut att vara stressade och 

överansträngda (Carr & Thomas, 1997; Eriksson et al., 2015). Patienterna upplevde att det 

minskade deras möjligheter att kunna berätta om sin smärta och många valde därför att inte 

larma. När det fanns möjlighet att tala om sin smärta med sjuksköterskorna och be om  

smärtstillande läkemedel fick patienterna vid flera tillfällen vänta med att få sina 

smärtstillande läkemedel. Patienterna uthärdade smärtan tills nästa ordinerade dos skulle ges 

eller väntade på att smärtan skulle försvinna av sig självt. Det gjorde att patienterna kunde 
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uppleva ett bristande förtroende för sjuksköterskan vilket påverkade smärtbedömningen och 

smärtbehandlingen. Patienterna upplevde en rädsla över att vara besvärliga och ville inte 

fråga efter mer smärtstillande läkemedel, patienterna föredrog att uthärda smärtan (Eriksson 

et al., 2015; Rejeh & Vaismoradi; Shoqirat, 2014).  

 

En del patienter undvek att ta smärtstillande läkemedel för att de hade kunskap om vilka 

biverkningar som skulle kunna uppstå och på grund av en rädsla för att bli beroende av 

smärtstillande läkemedel. Detta ledde till att patienterna inte ville ta smärtstillande läkemedel 

och uthärdade smärtan (Eriksson et al., 2015; Rejeh & Vaismoradi, 2010; Shoqirat, 2014). 

 

Känna osäkerhet 

Patienterna kunde uppleva en osäkerhet om hur mycket smärta de förväntades hantera efter 

operationen, det ledde till en osäkerhet om när patienterna skulle fråga efter smärtlindring 

(Eriksson et al., 2015; Shoqirat, 2014). Många patienter tvivlade på att smärtlindringen skulle 

lindra deras smärta vilket kunde leda till att smärtan blev långvarig och bestående. 

Osäkerheten över att smärtan kunde bli långvarig väckte tankar hos patienterna kring hurvida 

dem kunde ta hand om sig själva i framtiden, arbeta och utföra dagliga rutiner självständigt. 

Det fick patienterna att känna sig oroliga och ängsliga (Shoqirat, 2014). Patienterna upplevde 

dessutom en osäkerhet att ta smärtstillande läkemedel för att smärtan var hanterbar (Idvall et 

al., 2008). När patienterna inte förstod när smärtstillande läkemedel skulle ges upplevde de en 

osäkerhet över sin situation och kände sig sårbara (Rejeh & Vaismoradi, 2010). Genom att 

förstå rutinerna upplevde patienterna en minskad osäkerhet vilket även gjorde att patienternas 

stress och lidande minskade. 

 

 “If you’re told, you know that there are certain things coming up, 

whether they’re good or bad for pain relief: it doesn’t really make a 

difference. Then you can prepare yourself...my companion and I found out 

about it [pain relief] by trial and error” (Rejeh & Vaismoradi, 2010, s. 

71). 

 

En del patienter kunde uppleva osäkerhet när de inte blev tillfrågade av sjuksköterskan om 

deras smärta vilket fick patienterna att känna ett ökat ansvar över situationen (Eriksson et al., 

2015). När patienterna blev tillfrågade om smärtan och kände att sjuksköterskan var 
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närvarande upplevde patienterna att osäkerheten minskade (Eriksson et al., 2015; Rejeh & 

Vaismoradi, 2010). Patienterna upplevde att bli tillfrågad om smärtan och att sjuksköterskan 

var närvarande var av stor betydelse, speciellt när smärtan blev värre. Patienterna upplevde 

emellertid ibland att sjuksköterskan inte trodde samt underskattade hur ont de faktiskt hade, 

det fick patienterna att uppleva en osäkerhet, frustration och ett bristande tillit för 

sjuksköterskan (Idvall et al., 2008; Shoqirat, 2014). 

Vikten av information  

Patienterna upplevde att information om smärtan och smärtbehandlingen var viktigt (Rejeh & 

Vaismoradi, 2010). Information om smärtan och smärtbehandlingen upplevde patienterna gav 

kontroll över smärtan. Vidare förväntade sig patienterna att sjuksköterskan skulle ge 

information om smärtbehandlingen utan att själva behöva fråga om det (Rejeh & Vaismoradi, 

2010; Shoqirat, 2014). När patienterna fick information om vad som skulle hända härnäst i 

smärtbehandlingen minskade patienternas sårbarhet och stress. Flertalet patienter kände 

emellertid att de inte fick information om smärtstillande läkemedel, behandlingen och 

biverkningar vilket kunde få patienterna att uppleva ångest (Carr & Thomas, 1997; Shoqirat, 

2014).  

 

Patienterna upplevde att det var betydelsefullt att få reda på förändringar i smärtbehandlingen 

(Shoqirat, 2014). När patienterna inte fick reda på förändringar i smärtbehandlingen upplevde 

de sig inte ha något eget val i smärtbehandlingen och att sjuksköterskan inte brydde sig om 

hur ont patienterna hade (Rejeh & Vaismoradi, 2010). En del patienter upplevde däremot sig 

vara involverade i sin smärtbehandling och kunde be om mer smärtstillande läkemedel vid 

behov, patienterna upplevde delaktighet (Joelsson et al., 2010). 

Strategier för att lindra smärtan 

Patienterna upplevde att en strategi för att lindra smärtan var att lyssna på sina kroppar och 

förstå hur den fungerade i förhållande till smärtan (Idvall et al., 2008). Patienterna rörde på 

sig på bästa möjliga sätt för att lindra smärtan och undvek rörelser som framkallade smärtan 

(Bergh et al., 2005; Joelsson et al., 2010; Idvall et al., 2008). När patienterna träffade sina 

släktingar och vänner, tittade på tv, lyssnade på musik, läste eller löste korsord tänkte de på 

något annat än smärtan, vilket gav en upplevelse av att smärtan lindrades. Detta upplevde 

patienterna lindrande smärtan (Carr & Thomas, 1997; Eriksson et al., 2015; Idvall et al., 
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2008). Patienter kunde även uppleva att ett gott humör och att samtala med personalen 

lindrade smärtan (Eriksson et al., 2015; Idvall et al., 2008). 

 

 “I put the concentration on the other things to survive. it sounds drastic, 

saying ‘survive’ but it was all about to get the focus on something else 

than pain” (Eriksson, Wikström, Fridlund, Årestedt & Broström, 2015, s. 

32). 

 

Patienter använde sänggrindar och sängdävert vid förflyttning i sängen för att lindra smärtan 

(Eriksson et al., 2015). Flertalet av patienterna upplevde att kuddar kunde användas för att ta 

sig i och ur sängen och för att avlasta olika delar av kroppen som gjorde ont, det lindrade 

smärtan och bidrog till en bättre nattsömn (Joelsson et al., 2010; Idvall et al., 2008).  

För att lindra smärtan avstod patienterna från aktiviteter eller inväntade effekten av 

smärtlindringen innan deltagande i aktiviteter (Eriksson et al., 2015). Flertalet patienter 

upplevde emellertid att information om smärtan och dess varaktighet skulle vara ett enklare 

alternativ till att lindra smärtan (Idvall et al., 2008). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie med kvalitativ ansats valdes som metod för att det bedömdes vara 

passande för att beskriva patienters upplevelser. Valet av metod underbyggs av Paulsson 

(2012) som förklarar att en kvalitativ forskningsmetod är passande att använda när patienters 

upplevelser ska beskrivas. En kvalitativ intervjustudie övervägdes att genomföras men valdes 

bort på grund av att metoden inte ansågs vara lämplig att utföra då Olsson och Sörensen 

(2012) förklarar att studenter inte bör störa hälso- och sjukvårdens verksamhet och därför är 

det mer passande att genomföra en litteraturstudie (Olsson & Sörensen, 2012). En nackdel 

med litteraturstudien skulle kunna vara att resultat delarna i de inkluderade artiklarna redan 

har ett analyserat resultat. Det skulle därmed kunna föreligga en risk att resultatet i 

litteraturstudien påverkades av det analyserade resultaten från de vetenskapliga artiklarna 

som ligger till grund för studiens resultat. Emellertid förklarar Olsson och Sörensen (2012) att 

fördelen med en kvalitativ ansats är att det undersöker ett fenomen utifrån patienternas syn på 

verkligheten som de upplever, som i detta fall patienters upplevelser vid postoperativ smärta 

under första veckan. 
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Samtliga vetenskapliga artiklar valdes att sökas i referensdatabaserna Cinahl och PubMed 

vilket skulle kunna vara en nackdel för litteraturstudien då bredden på sökningen kunde ökats 

om fler databaser hade inkluderats och gett ett annat resultat. Emellertid ansågs 

referensdatabaserna Cinahl och PubMed vara tillräckliga för att kunna genomföra 

litteraturstudien, då Willman et al. (2011) menar att Cinahl och PubMed är de främsta 

databaserna som används för publicering av forskning inom omvårdnad. För att finna 

vetenskapliga artiklar som svarade på studiens syfte genomfördes sökningar med hjälp av 

sökblock för både fritextsökning och ämnesordssökning vilket var till hjälp då det resulterade 

i fler vetenskapliga artiklar under sökningarna. Genom att inkludera både fritextsökning och 

ämnesordssökning förklarar Karlsson (2012) att sökningen kompletteras. Vidare ansågs de 

booleska termerna AND och OR vara till hjälp för att få fram relevanta vetenskapliga artiklar 

utifrån de valda sökorden i fritextsökningarna och ämnesordssökningarna. Willman et al. 

(2011) förklarar att booleska termer används för att sökningarna ska fokusera på ett avgränsat 

område och för att bredda den systematiska sökningen. Det var en utmaning att hitta passade 

sökord för artikelsökningarna för att sökordens definition varierade mellan Cinahl och 

PubMed. Därför söktes sökorden upp i ämnesordslistan i respektive databas, Cinahl headings 

och MeSH-termer för att förstå sökordens definitioner och betydelse. Det ansågs vara en 

fördel då sökningen avgränsades till de artiklar som var av intresse för föreliggande 

litteraturstudie och innefattade ett stort urval av artiklar. Det underbyggs av Willman et al. 

(2011) som menar att databaser är uppbyggda på olika sätt och att det därför är lämpligt att 

slå upp sökord i respektive databas för att hitta artiklar som svarar på studiens syfte. Det 

resulterade i att fler sökord lades till, som hjälp studerades även relevanta artiklars ämnesord 

och nyckelord för att hitta ytterligare fler sökord. Det medförde att två ämnesord med 

underkategorier inkluderades (Bilaga 1).  

 

Willman et al. (2011) beskriver att underkategorier är passande att använda då det kan täcka 

de området som är av intresse, vilket i föreliggande studie var patienters upplevelser vid 

postoperativ smärta under första veckan. Sökstrategin med sökblock av både fritextsökning 

och ämnesord ansågs därmed vara tillräckligt för att få fram en avgränsad sökning till 

studiens syfte.  

 

Artiklarna skulle enligt inklusionskriterierna vara publicerade mellan år 1997 och år 2016.  

Emellertid skulle artiklarna till en början vara publicerade mellan år 2000 och år 2016. Det 

ändrades efterhand då det fanns svårigheter i att finna relevanta vetenskapliga artiklar som 
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svarade på studiens syfte, därmed ändrades inklusionskriterna till år 1997 och år 2016 vilket 

resulterade i att ytterligare en artikel inkluderades i litteraturstudien. Enligt Axelsson (2008) 

är det rimligt att avgränsa sökningen vilket gör att fokus ligger på den senaste forskningen. 

Däremot förklarar Axelsson (2008) att avgränsningen kan behövas utvidgas om litteraturen 

inom området är begränsad för att inkludera mer forskning inom det valda området. Det 

skulle dock kunna ses som en nackdel med att inkludera artiklar från år 1997 då dessa artiklar 

inte bedöms vara den senaste forskningen och kan ha påverkat resultatet då de var nitton år 

gamla. Däremot kunde de ha varit en fördel för studien då tidigare forskning visar att det 

finns få vetenskapliga studier som fokuserar på patienters upplevelser vid postoperativ smärta 

och att det inte framkom några huvudsakliga skillnader mellan de äldre och nyare artiklarna. 

Vidare skulle artiklarna vara skrivna på engelska, det skulle kunna ses som en nackdel då det 

kunde ha funnits fler artiklar vid artikelsökningarna om andra språk hade inkluderats, vilket 

hade medfört ett annat resultat. Däremot menar Östlundh (2012) att språkavgränsning görs 

för att sortera bort vetenskapliga artiklar som är skrivna på ett språk som inte behärskas, 

emellertid förklarar Östlundh (2012) att de flesta vetenskapliga artiklarna är skriva på 

engelska.  

 

I inklusionskriterierna angavs ett åldersspann som var vuxna patienter över 18 år. 

Föreliggande studie har tagit hänsyn till att det kan finnas skillnader i upplevelser mellan 

vuxna över och under 18 år. Detta på grund av att det framkom i de vetenskapliga artiklarna 

som handlade om patienter under 18 år att det var föräldrarna som beskrev patienternas 

upplevelser vid postoperativ smärta. Det ansågs därmed inte vara relevant att inkludera 

vetenskapliga artiklar som grundade sig på patienter under 18 år då det inte var ur ett patient 

perspektiv. Detta kan ses som nackdel då fler artiklar kunde ha inkluderats i studien. Det 

angavs inget specifikt kön i inklusionskriterierna, vilket innebär att studien inte har tagit 

avseende till att det skulle kunna finnas skillnader i upplevelser hos män och kvinnor. Det 

kunde ha varit en nackdel då Lundman och Hällgren Graneheim (2012) förklarar att 

sammanhanget i analysenheten som exempelvis kön har betydelse. Däremot menar Lundman 

och Hällgren Graneheim (2012) att det kan genom att inkludera både män och kvinnor öka 

möjligheterna att förklara området. 

 

Artiklarna som inkluderades i litteraturstudiens resultat var baserade på tidigare empiriska 

studier utförda i Sverige, Jordanien, Iran och England. Detta kan vara till en fördel då den 

globala spridningen kunde ha bidragit till att resultatet blivit bredare. Nackdelar kan 
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emellertid vara att den kulturella skillnaden och skillnader inom ländernas sjukvårdssystem 

kan göra att resultatet i föreliggande litteraturstudie inte blir fullt tillämpbart inom den 

svenska sjukvården. Länder i Asien skiljer sig från sjukvårdssystemet i Sverige förklarar 

Palier (2006) medan England har liknande sjukvårdssystemet som i Sverige. Det medför att 

studiens resultat delvis kan vara överförbart till svensk sjukvård. 

 

Vidare användes ingen begränsning i inklusionskriterierna gällande något specifikt operativt 

ingrepp som patienterna skulle ha genomgått. Detta på grund av att det var svårt att finna 

vetenskapliga artiklar som var specifikt inriktade på ett operativt ingrepp. Det kan ha varit en 

nackdel då Kalkman et al. (2003) menar att den postoperativa smärtan kan skilja sig i 

förhållande till vilket operativt ingrepp som patienten har genomgått. Emellertid kan det ses 

som en fördel då det kunde bidragit till att resultatet i denna studie blev bredare. Det 

upptäcktes även inga avgörande skillnader i patienternas upplevelser gällande olika typer av 

operativa ingrepp.  

 

Mallen som användes för kvalitetsgranskning (Bilaga 2) valdes på grund av att den var lätt att 

förstå. Artiklarnas kvalité bedömdes genom att poängsättas och sedan omvandla poängen till 

procent. Samtliga frågor i kvalitetsgranskningsprotokollet besvarades och en fråga ändrades 

från “patienter med t.ex. lungcancerdiagnos” till “opererade patienter” för att anpassas efter 

studien. Det ansågs vara till hjälp då det bidrog till att kvalitetsgranskningen blev enklare att 

genomföra. Artiklarna granskades av mer än en person och jämfördes samt diskuterades 

gemensamt, vilket ansågs stärka kvalitetsgranskningen. Willman et al. (2011) styrker detta 

och menar att trovärdigheten i artiklarnas kvalitet ökar om de granskas av mer än en person.  

 

Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av kvalitativ innehållsanalys användes för att den 

var simpel och tydligt beskrev metoden för att analysera vårdvetenskapliga texter. Det ansågs 

vara svårt att inte tolka artiklarnas resultat och påverkas av den redan analyserade texten. 

Olsson och Sörensen (2012) beskriver emellertid att vid en manifest innehållsanalys görs 

alltid någon form av tolkning. Alla utvalda meningsbärande enheter översattes från engelska 

till svenska med hjälp av ett engelskt lexikon för att minska feltolkningar vilket kan ha ökat 

trovärdigheten. Emellertid kan översättningen ha feltolkats och gjort att meningsenheterna 

inte blev korrekt översatta vilket kan minska trovärdigheten i litteraturstudien. Svårigheter 

som upplevdes under analysen var att sammanföra koder som återspeglade det centrala i de 

meningsbärande enheterna. Det upplevdes även vara svårt att placera koderna i relevanta 
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kategorier på grund av att koderna i enstaka fall kunde placeras in i mer än en kategori. Alla 

meningsbärande enheter, kondenseringar och koder skrevs ut och klipptes i remsor.  

Det underlättade att se likheter och skillnader vilket medförde att analysen kunde genomföras 

flera gånger vilket var till hjälp. Det resulterade i att kategoriernas namn formulerades om ett 

flertal gånger. Det ansågs därmed ha kunnat vara en styrka att analysen gjordes om flera 

gånger vilket in sin tur kunde bidragit till trovärdigheten i föreliggande litteraturstudie. 

 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat visade att patienters upplevelser vid postoperativ smärta under 

första veckan kunde innebära att uthärda smärtan, patienterna upplevde en osäkerhet, vikten 

av information och strategier för att lindra smärtan. 

 

Resultatet visade att patienterna kunde uppleva att de uthärdade smärtan för att 

sjuksköterskorna såg stressade och överansträngda ut. Det gjorde att patienterna avstod från 

att larma. Det kunde leda till att patienterna upplevde att deras möjligheter för att tala om 

smärtan med sjuksköterskorna minskade, vilket var en bidragande faktor till att patienterna 

stod ut med smärtan. Resultatet bekräftas av Dijk, Vervoort, Wijck, Kalkman och Shuurmans 

(2015) som i en studie förklarar att när sjuksköterskor ser upptagna ut kan patienter vid 

smärta undvika att ta kontakt. Det förklarar Dijk et al. (2015) kan leda till att patienter inte 

frågar om smärtstillande läkemedel och står ut med den postoperativa smärtan. Enligt Arman 

(2013) kan patienter finna det svårt att förmedla och tala om sin smärta.  

Det är då viktigt med kommunikation för att underlätta för patienterna att förmedla sin smärta 

förklarar Arman (2013). Om patienterna begränsas från att förmedla sin smärta till 

sjuksköterskan vilket framkom i resultatet kan det leda till att patienterna inte blir 

smärtlindrade och tolererar smärtan, vilket kan ses som ett lidande. Det styrks av Arman 

(2013) som menar att om patienter hindras från att visa sitt lidande kan det leda till ett 

dubbelt lidande och att sjuksköterskan då måste fokusera på patientens lidande för att få en 

ökad kunskap om hur lidandet kan minskas. Genom att inte kunna förmedla sin postoperativa 

smärta kan det även leda till att sjuksköterskan inte blir delaktig i patientens lidande och 

därmed inte kan öka deras välbefinnande. Det styrks av Dahlberg et al. 2003 som menar att 

välbefinnandet hos patienten kan öka om sjuksköterskan är delaktig och befinner sig vid 

patienten under deras upplevelser av lidande. 
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I resultatet framkom det att patienterna kunde uppleva att smärtan inte alltid lindrades av 

smärtstillande läkemedel och uthärdade smärtan. Patienterna upplevde även en rädsla för att 

vara besvärliga och gnälliga när de försökte tala om smärtan med sjuksköterskan. Resultatet 

ligger i linje med Dijk et al. (2015) som förklarar att patienter upplever en rädsla för att bli 

sedda som besvärliga av sjuksköterskorna. Vidare förklarar Dijk et al. (2015) att det kan leda 

till att patienter som har ont inte berättar om smärtan till sjuksköterskorna. Wiklund (2003) 

förklarar att vårdpersonal som inte lyssnar på patienten om deras besvär kan leda till att 

patientens symptom förvärras och orsaka ett vårdlidande. Det kan även uppstå ett vårdlidande 

när det finns en skillnad mellan patienternas behov och sjuksköterskans attityd gentemot 

patienten som lider förklarar Wiklund och Lindwall (2012). Resultatet visade att patienterna 

upplevde sig inte bli trodda gällande deras smärtintensitet när de uthärdade smärtan i väntan 

på smärtstillande läkemedel. När det finns en skillnad mellan patienternas behov och 

sjuksköterskans attityd gentemot patienten kan det leda till att patienternas värdighet 

påverkas på ett negativt sätt. Det styrks av Wiklund och Lindwall (2012) som menar att ett 

vårdlidande kan leda till att patienter upplever ett hot mot deras existens och värdighet. 

Genom att lyssna på patientens behov och att sjuksköterskan blir delaktig i patientens lidande 

kan det leda till ett ökat välbefinnande och värdighet. Dahlberg et al. (2003) styrker detta och 

menar att patienternas möjligheter för att uppleva ett välbefinnande och en värdighet ökar när 

sjuksköterskan är delaktig i patientens lidande, då lidande i grunden berör patienternas 

värdighet. 

 

Det framkom i resultatet att patienterna upplevde att det var viktigt med information om 

smärtan och smärtbehandlingen. Vid bristande information upplevde patienterna ångest. Carr 

et al. (2004) styrker resultatet i denna litteraturstudie genom att bekräfta att efter ett operativt 

ingrepp kan patienter uppleva ångest vilket kan påverka den postoperativa smärtan. Carr et al. 

(2004) förklarar att patienter med ångest upplever en högre smärtintensitet än patienter som 

inte upplever ångest. Det kan vara betydelsefullt att sjuksköterskan är medveten om att 

postoperativ smärta inte enbart påverkar patienten fysisk utan även psykiskt då det kan leda 

till ett lidande för patienten. Det styrks av Arman (2003) som förklarar att lidande är en 

fysisk, emotionell, andlig eller existentiell upplevelse med ångest. Vidare visade resultatet att 

patienterna upplevde att information var betydelsefullt för att kunna upprätthålla kontroll 

över sin postoperativa smärta. Det står dock i motsats till en studie av Alharbi, Carlström, 

Ekman, Jarneborn och Olsson (2014) som förklarar att patienter som blir tilldelade 

information kan leda till att de blir passiva i det kontext att patienterna överlämnar ansvaret 
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och kontrollen gällande behandlingen till sjuksköterskan. Patienterna kan då känna att det 

inte har ett behov eller intresse av att vara delaktiga i sin behandling. Däremot menar 

Wiklund (2003) att smärta är ett exempel på ett symptom som kan avgränsa patienterna och 

leda till att patienter tappar kontroll över sin situation. Det kan i detta sammanhang innebära 

att patienter vid postoperativ smärta kan uppleva att de tappar kontroll över sin situation, 

patienternas känsla av kontroll kan därmed ökas om patienterna får information vilket 

resultatet visade var betydelsefullt. Resultatet visade att uteblivande uppdateringar om 

patienternas smärtbehandling gjorde att patienterna upplevde att de inte var delaktiga i sin 

smärtbehandling och att sjuksköterskan inte brydde sig om deras smärta. Arman (2013) 

förklarar att lidande inte enbart är en fysisk upplevelse utan är även emotionell, andlig och 

existentiell vilket kan innebära att patienterna upplever ett emotionellt lidande av att inte vara 

delaktiga på grund av uteblivande uppdateringar i deras smärtbehandling. 

 

I resultatet framkom det att patienterna var osäkra på om smärtlindringen skulle ha tillräckligt 

effekt mot deras smärta och kunde bli långvarig. Patienterna upplevde då en osäkerhet att 

kunna ta hand om sig själva den kommande tiden. Osäkerheten över att smärtan kunde bli 

långvarig väckte tankar hos patienterna, om dem skulle kunna fortsätta jobba och utföra sina 

dagliga rutiner självständigt. Resultatet ligger i linje med en studie av Hall-Lord, Steen och 

Larsson (1999) som visar att patienter kan uppleva en osäkerhet och orolighet att klara sig 

själva i framtiden utan hjälp. Däremot förklarar Hall-Lord et al. (1999) att det kan skilja sig 

beroende på vilket operativt ingrepp patienten har genomgått. Patienter som exempelvis har 

genomgått höftoperationer menar Hall-Lord et al. (1999) kan uppleva en ökad osäkerhet samt 

orolighet att klara sig själva i framtiden. En osäkerhet inför framtiden kan orsaka ett lidande 

för patienterna vilket stärks av Dahlberg et al. (2003) som förklarar att patientens livsvärld 

handlar om deras lidande och välbefinnande då det är naturligt förekommande. Vidare 

förklarar Dahlberg et al. (2003) att det är betydelsefullt att uppmärksamma, se och förstå hur 

patienter upplever sin livsvärld. Det kan bidra till att patienternas lidande minskas och genom 

att sjuksköterskan uppmärksammar patienternas livsvärld kan det även bidra till att 

omvårdnaden anpassas efter varje patientens unika upplevelser vid postoperativ smärta. 

Wiklund (2003) beskriver att det dessutom kan uppstå ett livslidande då det är kopplat till 

människans livssituation och livshistoria. Ett livslidande kan därmed uppstå för patienterna 

som upplevde en osäkerhet gällande att kunna ta hand om sig själva i framtiden utan hjälp 

samt rädslan över att postoperativ smärta skulle utvecklas till långvarig postoperativ smärta. 

Hur patienterna upplever sin situation är direkt knutet till patienternas livsvärld vilket styrks 
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av Dahlberg et al. (2003) som förklarar att utifrån livsvärlden byggs det känslor som får 

människor att göra som de gör, tycker och tänker. 

 

I resultatet framkom det att patienterna upplevde att smärtan lindrades genom att lyssna på 

sina kroppar och förstå hur den fungerade i förhållande till smärtan. För att lindra smärtan 

försökte patienterna röra på sig på bästa möjliga sätt, undvika visa rörelser samt avstå från att 

delta i aktiviteter för att inte framkalla smärta. Resultatet ligger i linje med Carr (2001) som i 

en studie förklarar att patienter som har postoperativ smärta upplever att smärtan minskar 

genom att undvika rörelser som framkallar smärta. Däremot menar Carr (2001) att en 

minskad aktivitet efter operativa ingrepp ökar risken för postoperativa komplikationer. Carr 

(2001) förklarar att det kan vara betydelsefullt att sjuksköterskan utvärderar patienternas 

postoperativa smärta vid rörelse och när dem är stillasittande. Detta för att hjälpa patienterna 

med deras smärta på bästa möjliga sätt menar Carr (2001). Det framkom även i resultatet att 

patienterna emellertid kunde uppleva att information om smärta och dess varaktighet skulle 

vara ett enklare alternativ än att använda sig av olika strategier för att lindra sin smärta. Det 

skulle kunna leda till ett lidande, då Wiklund och Lindwall (2012) förklarar att det kan uppstå 

ett vårdlidande när det finns en skillnad mellan patienternas behov samt sjuksköterskans 

kunskap och hållning. Det styrks av Wiklund (2003) som förklarar att patienternas lidande 

kan öka vid brister i vårdens organisation samt genomförande. 

Slutsats  

Patienterna upplevde att de kunde uthärda smärtan för att sjuksköterskan misstrodde hur ont 

dem hade. Det fanns även en osäkerhet om smärtan och smärtstillande läkemedel. 

Information var av vikt då det gav kontroll över smärtan och minskade sårbarheten och olika 

strategier kunde användas för att lindra smärtan. En ökad förståelse av patienters upplevelser 

vid postoperativ smärta kan göra det lättare för sjuksköterskan att uppmärksamma 

patienternas behov av omvårdnadsinsatser för att kunna minska lidande och öka deras 

välbefinnande. Det finns idag lite forskning om patienters upplevelser vid postoperativ 

smärta, därför kan det vara betydelsefullt med ytterligare forskning. Föreliggande studie 

skulle kunna bidra till en ökad kunskap och förståelse inom området. Vidare forskning om 

hur patienter upplever postoperativ smärta är av vikt. Detta skulle då kunna leda till en ökad 

kunskap bland sjuksköterskor och hur vården för patienter med postoperativ smärta skulle 

kunna förbättras. För vidare forskning vore det av intresse att studera patienters upplevelser 
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vid postoperativ smärta efter ett specifikt operativt ingrepp då smärtan kan skilja sig åt.
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Bilaga 1. Databassökningar  

Sökningar i CINAHL - begränsningar: peer-rewied, research article, english language 

 Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 

 Kontrollerad sökning     

S1 MH “Postoperative pain” 6,716 2016-03-02 0 0 

S2 MH “Patient attitudes” 18,498 2016-03-02 0 0 

S3 MH  “Postoperativ 

period” 

3,884 2016-03-02 0 0 

S4 S1 OR S3 10,371 2016-03-02 0 0 

S5 SI AND S2 112 2016-03-02 7 0 

S6 S2 AND S4 179 2016-03-02 5 0 

S7 MH “Postoperative 

pain/PF” (Pshychosocial 

factors) 

269 2016-03-02 0 0 

S8 MH “Qualitative studies” 52, 747 2016-03-02 0 0 

S9 S1 AND S2 AND S8 20 2016-03-02 1 1 

S10 MH “Surgical Patients” 2158 2016-03-02 0 0 

S11 S1 AND S2 AND S8 

AND S10 

10 2016-03-02 0 0 

S12 S7 AND S8 AND S10 0 2016-03-02 - - 

S13 MH “Patient 

attitudes/EV” (Evaluation) 

3,939 2016-03-02 0 0 

S14 S1 AND S13 53 2016-03-02 1 0 

 Frisökning      

S1 Patient experience 10,222 2016-03-02 0 0 

S2 Postoperative pain 7,474 2016-03-02 0 0 

S3 SI AND S2 202 2016-03-02 112 5 
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Sökningar i PubMed - begränsningar: english language 

 Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa 

abstrakt 
Antal valda 

artiklar 

1. “Pain, postoperative” 

[Mesh] OR 

“postoperative pain” 

65, 492 2016-03-03 0 0 

2. “Patients” [Mesh] OR 

 “patient” AND 

“experience” 

2226,322 2016-03-03 0 0 

3. “Qualitative research” 

[Mesh] 

103, 447 2016-03-03 0 0 

4. 1 AND 2 5016 2016-03-03 0 0 

5. 1 AND 2 AND 3 67 2016-03-03 67 1 

6 “Patient attitudes” 118,580 2016-03-10 0 0 

7. 2 OR 6 368, 245 2016-03-10 0 0 
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Bilaga 2. Kvalitetsgranskning 

Granskningsmall för kvalitativa artiklar 
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Bilaga 3. Artikelöversikt  

Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 

Författare 
Bergh, I., Jakobsson, E., 

Sjöström, B., & Steen, B. 

Årtal 
2005 

Land 
Sverige 

Ways of talking 

about experiences of 

pain among older 

patients following 

ortopaedic surgery 

Deskriptiv 

tvärsnittsstudie 

med kvalitativ 

metod. Intervjuer 

med bestämda 

frågor. 

60 patienter, 27 män och 33 

kvinnor. Åldrarna varierade 

från 65-91 år. Samtliga 

patienter hade genomgått 

höftoperationer. 

Grad I 

Författare 
Carr, E. C. J., & Thomas V.J. 

Årtal 
1997 

Land 
England 

Anticipating and 

experiencing post-

operative pain: the 

patients’ perspective 

Kvalitativ metod.  

Semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor. 

10 patienter rekryterades, en 

manlig och nio kvinnliga, 49-87 

år. Alla patienter undergick 

stora bukoperationer. 

Grad II 

Författare 
Eriksson, K., Wikström, L., 

Fridlund, B., Årestedt., & 

Broström, A. 

Årtal 
2015 

Land 
Sverige 

Patients experiences 

and actions when 

describing pain after 

surgery - A critical 

incident technique 

analysis 

Kvalitativ metod 

med en 

en explorativ 

design där Critical 

incident technique 

(CIT) användes.  

Semistrukturerade 

intervjuer baserat 

på en intervju 

guide. 

22 patienter från södra delen av 

Sverige deltog i studien. Alla 

patienter var över eller 18 år 

gamla och hade genomgått 

stora till små operationer. 

 

Grad I 
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Författare 
Idvall, E., Bergqvist., A., 

Silverhjelm., & Unosson, M. 

Årtal 
2008 

Land 
Sverige 

Perspectives of 

swedish patients on 

postoperative pain 

management 

 

Kvalitativ metod 

med en deskriptiv 

design. 

Individuella 

intervjuer baserat 

på en intervju 

guide. 

30 patienter, från ortopediska 

och allmänna kirurgiska 

avdelningar rekryterades. 11 

män, 31-80 år och 19 kvinnor, 

25-87 år. 

Grad I 

Författare 
Joelsson, M., Olsson L.E., & 

Jakobsson, E. 

Årtal 
2010 

Land 
Sverige 

Patients’ experience 

of pain and pain 

relief following hip 

replacement surgery 

Kvalitativ metod 

med induktiv 

ansats. 

Intervjuer med 

öppna frågor. 

15 patienter från Sverige som 

hade genomgått höftoperationer 

deltog i studien, 55-75 år. 

Grad II 

Författare 
Shoqirat, N. 

Årtal 
2014 

Land 
Jordanien 

“Sleepless nights and 

sore operation site”: 

Patients’ experiences 

of nursing pain 

managemant after 

surgery in Jordan 

Kvalitativ metod 

med en explorativ 

ansats. 

Intervjuer i 

fokusgrupper. 

31 patienter deltog i studien, 

varav 15 kvinnor och 16 män. 

Alla patienter hade genomgått 

olika typer av operationer. 

Grad I 

Författare 
Rejeh, N., & Vaismoradi, M. 

Årtal 
2010 

Land 
Iran 

Perspectives and 

experiences of 

elective surgery 

patients regarding 

pain management 

Kvalitativ metod 

baserat på content 

analysis. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

20 patienter deltog i studien, 13 

kvinnliga och 7 manliga. Alla 

patienter var över 20 år och 

hade genomgått stora 

bukoperationer. 

Grad II 
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Bilaga 4. Exempel på analysförfarande  

Meningsbärande enhet Översättning Kondensering Kod Kategori 

As far as they knew, 

analgesics could only be 

taken a few times per day, 

which resulted in patients 

putting up with pain and 

waiting for the next 

prescribed dose of 

analgesics. 

(Eriksson, Wikström, 

Fridlund, Årestedt & 

Broström, 2015, s.32) 

Såvitt de visste kunde 

smärtstillande endast tas några 

gånger per dag vilket 

resulterade i att patienterna 

uthärdade smärta och väntade 

tills nästa ordinerade dos av 

smärtstillande skulle ges. 

Patienterna uthärdade 

smärta i väntan på 

smärtstillande med 

kunskapen om att det 

endast kunde ges några 

gånger per dag. 

Uthärda smärta i väntan 

på smärtstillande 

Uthärda smärtan 

On the other hand, there 

were patients who doubted 

that postoperative analgesics 

would have enough impact 

on their pain. 

(Eriksson, Wikström, 

Fridlund, Årestedt & 

Broström, 2015, s.30) 

Å andra sidan fanns det 

patienter som tvivlade att den 

postoperativa smärtlindringen 

skulle ha tillräckligt med 

effekt mot deras smärta. 

Patienterna tvivlade att 

smärtlindringen skulle ha 

effekt mot smärtan. 

Tvivel om smärtlindring Känna osäkerhet 
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It is important to possess 

information about pain and 

its management. 

(Rejeh & Vaismoradi, 2010, 

s.71) 

Det är viktigt att besitta 

information om smärta och 

smärtbehandling. 

Viktigt att besitta 

information om smärta 

och smärtbehandling. 

 

Information om smärta 

och smärtbehandling 

Vikten av information  

Other personal strategies that 

patients used to relieve pain 

involved thinking about 

something else, meeting with 

relatives and friends, 

watching television, reading, 

and solving crossword 

puzzles to divert their 

attention. Being able to 

speak with staff also could 

help. 

(Idwall, Bergqvist, 

Silverhjelm & Unosson, 

2008, s.134) 

Andra personliga strategier 

som patienterna använde för 

att lindra smärta var genom att 

tänka på annat, distraktioner 

som att träffa släktingar och 

vänner, titta på TV, läsa och 

att lösa korsord. Att kunna 

prata med personalen kunde 

också vara hjälpsamt. 

Patienters personliga 

strategier för att lindra 

smärtan var att tänka på 

annat, använda sig av 

distraktioner och prata 

med personalen. 

Patienternas personliga 

strategier lindra smärtan 

Strategier för att lindra smärtan 


