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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Personer som ska genomgå en operation räknar med att ha smärta efteråt, så 

kallad postoperativ smärta. Hur stark smärtan upplevs beror bland annat på patientens 

erfarenhet av smärta. Smärta är en upplevelse som bara kan beskrivas av personen som 

har den. Kunskapen i smärta och smärthantering inom sjukvården har genom åren ökat, 

men patienterna uppger fortsatt att deras smärta är hög. Det ingår i sjuksköterskans 

arbetsuppgifter att bemöta och behandla smärtan för att minska patientens lidande. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av 

postoperativ smärta samt att beskriva de etiska aspekterna i de utvalda artiklarna. 

Metod: En beskrivande litteraturstudie med kvalitativ ansats. Databaserna PubMed och 

Cinahl användes för att söka de vetenskapliga artiklarna till studien. Åtta kvalitativa 

vetenskapliga artiklar utgjorde grunden för studiens resultat del.  

Huvudresultat: Analysen resulterade i 6 teman; ”Smärtan tar olika uttryck”, ”Finner 

egna sätt för att lindra smärtan”, ”Vill att bli tagen på allvar av vårdpersonalen”, ”Oro 

över att ta för mycket smärtstillande” ”Vill inte uppfattas som besvärlig” samt ”Viktigt 

med information om smärta” 

Slutsatser: Smärta är högst individuell och ska behandlas därefter. För att tillgodose 

patientens behov bättre vid smärta behöver sjuksköterskan mer kunskap om 

smärthantering, vilket då kan leda till större förståelse. När patienterna tilläts vara 

delaktiga i sin vård uppfattades det som något som påverkade deras tillfrisknande 

positivt.  
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Abstract 

 

Background: People undergoing surgery are expected to have pain afterwards, so 

called postoperative pain. Hov strong the pain is experienced depends, among outher 

things, on the patient´s experience of pain. Pain is an experience that only can be 

described by the person who has it. Knowledge in pain and pain management has 

increased over the years, but patients still indicate that their pain is high. It is a part of 

the nurses duties to respond to and treat with the pain to reduce the patients suffering.  

Purpose: The aim with the literaturstudy was to describe patients experiences of 

postoperative pain. The aim was also to describe the ethical aspects in the selected 

articels. 

Method: A describtive literature study with qualitative approach. The databases 

PubMed and Cinahl was used to search for the scientific articels. Eight qualitative 

scientific articels formed the basis for the study result. 

Finding: The analyses resulted in 6 themes; ”The pain takes many forms”, ”Finds your 

own way to relieve the pain”, ”Wants to be taken seriously by health professionals”, 

”Concern about too much pain medication”, ”Do not want to be perceived as 

troublesome” and ”Important with information about pain”. 

Conclution: Pain is highly individual and should be treated accordingly. To better meet 

the patients needs at pain nurses need more knowledge about painmanagement, which 

can leed to greater understanding. When the patient were allowed to be involved in their 

care it was perceived as something that affected their recovery positively. 
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Introduktion  

 

Inledning  

Alla som ska genomgå en operation oavsett anledning kan förutse att ingreppet kommer 

att följas av smärta. Studier visar att smärtnivån postoperativt varierar delvis beroende 

på vilken operation som gjorts, men även patientens tidigare erfarenhet av smärta 

(Niemi-Murola et al. 2007, Sloman, Woloski & Rom 2006, Tocher 2014). Smärta är en 

subjektiv upplevelse vilken omfattar flera dimensioner och är nödvändig att respektera. 

Här har sjuksköterskan en central roll med att bedöma och behandla patientens smärta i 

samarbete med patienten (Werner & Leden 2012). Majoriteten av de studier som 

genomförts de senaste trettio åren har studerat patientens erfarenhet av postoperativ 

smärta och har understrukit att nivåerna av postoperativ smärta är oacceptabelt hög. 

Detta med tanke på att kunskapen i smärthantering och om effekten av smärtstillande 

läkemedel ökat (Tocher 2014). Författaren valde att skriva om patientens upplevelser 

vid postoperativ smärta, eftersom det är viktigt för sjuksköterskan att förstå ämnet 

utifrån patientens perspektiv. 

 

Definition av smärta 

Enligt International Association of the Study of Pain (IASP) (1994, rev.2014) definieras 

smärta som en obehaglig sensorisk känsla/upplevelse i samband med en vävnadsskada, 

potentiell vävnadsskada eller som kan framställas i form av sådan skada. Smärta är den 

känsla som personen uppger sig ha och som kan förknippas med tidigare erfarenheter av 

samma slag. Upplevelsen är personlig och bör bemötas och behandlas därefter.  

 

Fysiologi vid smärta  

Smärtupplevelsen består av en sensorisk del (i det nociceptiva systemet) och en 

känslomässig del (processer som sker i centrala nervsystemet). Smärta har samband 

med vävnadsskada eller -irritation. Smärtan uppkommer genom retning av nociceptorer 

(en nervcell som är specialiserad på att känna av signaler på smärta) belägna i hud, 

muskulatur, benhinnor, inre organ och flera andra vävnader. Smärtsignalen leds genom 

fibrer till ryggmärgens bakhorn där omkoppling sker till nästa nervcell, neuron. Den 

spinala överföringen sker i huvudsak via två banor, som båda passerar talamus. Där de 

sedan fortleds till de högre delarna i det centrala nervsystemet (Werner & Leden 2012). 
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Smärta kan vara akut-, långvarig-, övergående- och/eller med genombrottssmärta. Den 

akuta förekommer vid betydande vävnadsskada till exempel vid trauma. Den är tillfällig 

och avtar då skadan läkt. Den långvariga smärtan är ett tillstånd som finns kvar över 

längre tid, fem-sex månader, efter att skadan skett. Uppkommer vid exempelvis 

diskbråck. Vid mindre eller inga vävnadsskador beskrivs smärtan som övergående, 

såsom vid injektioner eller provtagning. En kortvarig höjning av smärtkänslan utöver 

den smärta personen redan har, kallas genombrottsmärta (Werner & Leden 2012). 

Smärta delas numera upp enligt följande typer i en svensk version (Lidbeck 2007) av 

den traditionella indelningen: Nociceptiv smärta termen används för att beskriva smärta 

som uppträder hos ett normalt fungerande nervsystem (IASP 2014). Nociceptorer eller 

smärtreceptorer är perifera inåtledande nervceller som är känsliga för skador eller 

smärta, vanligtvis förorsakade av exponering för hetta, mekaniskt våld eller annan 

skadlig påverkan (Svensk MeSH 2016). Exempel: inflammation, fraktur. Neurogen 

smärta eller neuropatisk smärta som orsakats av en kroppskada eller sjukdom hos det 

normalt fungerande nervsystemet (IASP 2014). Intensiv eller smärtande värk som 

uppkommer perifert genom skada i perifer nerv eller nervrot eller centralt via skador i 

centrala nervsystemet. Exempel: vid diskbråck, herpes zoster respektive stroke, MS. 

Centralt störd smärtmodulering är störningar i den centrala smärttransmissionen såsom 

central sensitisering och/eller störd smärthämning. Den är en betydande del av den 

aktuella smärtmekanismen. Exempel: fibromyalgi, långvarig smärta efter 

pisksnärtskada.  Psykogen smärta är smärta som har sitt ursprung från endast psykiska 

orsaker. Exempel: djupa depressioner, vissa psykoser. Idiopatisk smärta är smärta som 

inte kan räknas till till någon av tidigare nämnda kategorier. 

 

Smärtbedömning 

På många sjukhus och kliniker ingår användandet av en smärt- intensitetsskala i 

vårdarbetet för att kunna bedöma patientens grad av smärta vid behandling av smärta 

(Sloman, Woloski & Rom 2006). Oftast får patienterna använda sig av en så kallad 

NRS- numeric rating scale, numerisk skala, från 0 till 10. Patienten uppskattar då sin 

smärta genom att muntligt ange hur kraftig smärtan är för tillfället, där 0 är ingen smärta 

alls och 10 är den värsta tänkbara smärtan. Frågan ställs av sjuksköterskan, som även 

ska komma tillbaka till patienten en stund efter att smärtlindring getts för att ställa 

frågan igen om ifall patienten upplever någon förbättring i smärtnivån. Detta för att få 

ett svar på om patienten fått den smärtlindring som behövdes, men även för att kunna 
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dokumentera smärthanteringen i patientens journal. Även en så kallad VAS-skala 

(visuell analog skala – sticka 0-10) kan användas. Den består av en exakt 10 cm lång 

linje på en sticka, där patienten anger sin smärta antingen med en markör eller med ett 

kryss mellan slutpunkterna ”0” som är ingen smärta och ”10” som är värsta tänkbara 

smärta. Dessa skalor finns även anpassade för barn i olika former, med eller utan färg, 

vertikala eller horisontella. För beskrivning av just postoperativ smärta hos barn 

används oftast Childrens Hospital of East Ontario pain scale (IASP 2014). 

Forskning som gjorts av Niemi-Murola et al. (2007) angående användning av VAS-

skala påvisar att personer med erfarenhet av smärta ofta uppger andra värden än 

personer som inte genomgått någon operation förut. Den information som patienter 

mottagit angående smärtan som kan infinna sig efter operationen kan ha haft inverkan 

på deras beskrivning av upplevelsen. 

 

Bemötande vid smärta  

Patienterna förväntas ha postoperativ smärta som en naturlig följd av vad de varit med 

om enligt Tocher (2014). Tidigare erfarenheter av smärta kan vara något som patienter 

drar nytta av. Sådana kunskaper kan påverka individens förhållande till och lärdom om 

hur den postoperativa smärtan hanteras. I studier av Sloman, Woloski och Rom (2006), 

Wang et al. (2017) samt Niemi-Murola et al. (2007) beskriver patienter sin upplevda 

smärta som stark de första dagarna efter utförda operationer. Personerna var införstådda 

med att de skulle komma att känna smärta i samband med operationen, men förstod 

ibland inte riktigt hur stark den skulle kännas eller hur långvarig smärtan skulle komma 

att bli. Det framkommer även hur viktigt det är vid klinisk vård, att inkludera en skala i 

smärtbedömningsinstrument för att bedöma nivån och behovet av smärtreducering 

(Sloman, Woloski och Rom 2006).  

Ortopediska patienter och andra grupper av kirurgiska patienter uppskattas göra 

liknande bedömningar avseende de högsta och lägsta värderingarna av postoperativ 

smärthantering.  I Idvall och Bergs (2008) studie tas upp om huruvida smärthantering är 

viktig i den kirurgiska vården. Ett sätt att få svar på frågor om patientbemötande ansågs 

kunna göras genom att patienterna fått beskriva vårdens smärthantering från sin 

synvinkel. Resultatet visar att mer fokus bör riktas mot hur evidensbaserad kunskap kan 

genomföras och utvärderas så att återkoppling görs. Patienter som inte fått passande 

smärtlindring trots hög smärta postoperativt redogörs för i en studie av Wang et al. 

(2017). Studiens resultat visar på att vid mindre bra smärthantering kan det finnas stor 
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risk att det leder till att patienternas tillstånd skulle kunna utvecklas till kronisk 

svårbehandlad smärta. 

Vid beskrivning av sjuksköterskans roll i smärthanteringen av Niemi-Murola et al. 

(2007) samt Sloman, Woloski och Rom (2006) framkommer att det är dennes uppgift 

att be patienten beskriva sin smärta och återge resultatet av given smärtlindring med 

egna ord för att ge en mer korrekt bild av patienternas smärtupplevelse. Sjuksköterskans 

ansvar är att förebygga lidande hos patienten genom kunskap och rätt bemötande. Då 

frågor ställts till patienter angående sin erfarenhet av smärta och smärtstillning kom det 

fram att behandlingen vid smärthantering anses som god. Vårdpersonalen behöver dock 

hela tiden föra diskussioner med patienten för att förstå dennes perspektiv (Idvall & 

Berg 2008). Patienters olika erfarenheter och beteenden vid smärta efter operationer kan 

ge djupare kunskaper hos vårdpersonalen för att förbättra smärtlindringen och därmed 

våga öka patienternas deltagande i smärtbedömningar (Eriksson, Wikström, Fridlund, 

Årestedt & Broström 2016). 

 

Teoretiskreferensram 

Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson skildrar i sin teori att hälsa, människan och 

omsorg är de viktigaste begreppen. Varje individs upplevelser är personliga och kan inte 

helt fullt ut förstås av någon annan. Eriksson har en humanistisk människosyn med 

tyngdpunkt på varje individs värde i riktning mot den människouppfattning som finns i 

en kristen tro. Hon definierar flera delar inom omvårdnaden i tre-enigheter såsom tro, 

hopp och kärlek. Lidandet är för henne något som ingår i livet och även det delas upp i 

tre delar; livs-, sjukdoms- och vårdlidandet. Med livslidande menar hon det som 

individen upplever och följer med i ens liv. Sjukdomslidande innebär fysiskt eller 

psykiskt lidande på grund av sjukdom, smärta och känslor av skuld eller skam. 

Vårdlidande är ett lidande som kan skapas av vården. Enligt Eriksson är hälsa ett 

tillstånd som skildrar människan. Det är något som är i ständig rörelse och förändring 

såsom upplevelse av kroppsligt, andligt och själsligt. Men även ett fysiskt och 

kroppsligt tillstånd. Människan ser hon som en enhet som består av kropp, själ och 

ande. Eriksson betonar helhetssynen där människan är beroende av relationer. 

Vårdandet är naturligt för människan och ses som en medfödd instinkt och finns hos 

alla. Hon har ett holistiskt synsätt med kroppsliga, själsliga och andliga perspektiv för 

att främja hälsan (Alligood 2017). 
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Centrala begrepp  

Människan synen på människan, dennes resurser och levnadsvillkor och hur det 

inverkar på sjuksköterskans handlingssätt. Hälsa är "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och 

funktionsnedsättning” preciserat av världshälsoorganisationens (WHO) definition från 

1946. Omvårdnad utgår från en humanistisk grundsyn med ett existentiellt filosofiskt 

synsätt där människan ses som aktiv och skapande samt som en del i ett sammanhang 

(Folkhälsomyndigheten 2015). Dessa begrepp omnämns i föreliggande studie även i 

liknande ordval till exempel människa med person eller patient och omvårdnad med 

vård. 

 

Problemformulering 

Litteraturgenomgången visade att viss kännedom inom området redan finns, men 

behöver utvecklas och delges till vårdpersonalen. Smärtan efter en operation är 

oundviklig och är högst individuell. Patienter har i studier fått beskriva sin smärta och 

upplevelser samt vården vid smärttillstånd. Författaren har förhoppningen att denna 

studie kan bli ytterligare en del i den fortsatta forskningen kring ämnet. Att ha kunskap 

om smärtupplevelsen hos patienten postoperativt är en av många viktiga delar av 

sjuksköterskans arbetsområde. Vetskapen om hur smärtan upplevs av patienten är en 

pågående process som endast kan beskrivas av patienten själv. Det är utifrån den 

kunskapen som bemötande och behandling av vården kan förbättras. 

 

Syfte  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patientens upplevelser av postoperativ 

smärta samt att beskriva de etiska aspekterna i de utvalda artiklarna. 

Frågeställning 

1. Vad är patienters upplevelser av smärta efter en operation? 

2. Har information om studierna delgetts till deltagarna i de inkluderade artiklarna? 

3. Är de inkluderade artiklarna etiskt granskade? 
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Metod  

Design 

Föreliggande litteraturstudie är en beskrivande litteraturstudie med kvalitativ ansats, 

vilket innebär en sammanfattning av redan genomförda studier. Kvalitativ ansats 

innebär hur något/någon ska undersökas, att beskriva egenskaper hos något till exempel 

en upplevelse. Forskaren har ett nära och direkt förhållande till det som studeras och är 

även flexibel under sin studie (Polit & Beck 2017).  

 

Sökstrategier 

För att finna vetenskapliga artiklar som passade med litteraturstudiens syfte gjordes 

sökningar i databaserna PubMed och Cinahl (Polit & Beck 2017). Detta sätt att söka 

efter kunskap förordas av forskare såsom Polit och Beck (2017) då databaserna PubMed 

och Cinahl anses ha bredd vid sökningar och innehåller studier inom omvårdnad och 

medicin. I dessa söksystem är vetenskapliga artiklar åtkomliga för bland annat andra 

forskare och studenter än den som publicerat studien. Vilket är viktigt för att öka 

kunskapen inom olika ämnesområden.  

Sökningen påbörjades genom att skriva sökorden i Svenska Mesh, både för översättning 

till engelska och för att få bra, passande sökord. För att förfina sökningarna 

kombinerades de valda sökorden med den booleska söktermen AND. Med en boolesk 

sökterm anges hur de sökord som använts ska kombineras. Att använda booleska termer 

bygger på element som kan sammanfogas via operatorerna AND, OR och NOT 

(Willman 2016). Limits gjordes för att ytterligare begränsa antalet träffar vid sökningen. 

För att definiera vad som var sökningarnas huvudord användes i Cinahl Major Heading 

(MH) och i PubMed MeSH Major Topic (MMT). Peer Reviewed innebär att artiklarna 

är granskade och kontrollerade av sakkunniga innan publicering. I Pubmed gjordes 

sökningen med begränsningar årtal 2007- 2017 och HiG. Även via Cinahl lades 

begränsningar in i sökningen. Dessa var ”Peer Reviewed, Engelska, all adult och årtalen 

2007 till 2017. Valda sökord utgjordes av ”pain postoperatively”, ”pain measurement” 

och ”patients experience”. tabell 1.  
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Tabell 1. Sökstrategier för artiklar till resultatet. 

Databas Begränsningar 

(limits) 

sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar  

Möjliga 

artiklar 

Valda 

artiklar 

Cinahl Peer Reviewed, 

10 år,Engelska, 

all adult 

20180118-0123 

Postoperative pain 

(MajorHeading)AND 

patient experience 

112 32 4 

PubMed 10 år, HiG, 

20180118-0123 

Pain Postoperative 

(Mesh Major Topic) 

AND Pain 

measurement (Mesh) 

AND Patients 

(Mesh) 

62 32 2 

PubMed 10 år, HiG 

20180118-0123 

Patients (Mesh) 

Experience AND 

Describing AND 

Pain AND After 

AND Surgery 

46 10 2 

Summa   220 74 8 

 

 

Urvalskriterier  

Enligt Polit och Beck (2017) är det betydelsefullt att välja inklusions- och 

exklusionskriterier eftersom det inverkar på tolkningen från resultat som kommer fram i 

studien. Kriterier sätts upp för att få den population som resultaten ska dras slutsatser 

av. Inklusions- och exklusionskriterier behöver definieras för at beskriva egenskaper 

som ska finnas eller inte hos deltagarna i studien. De vetenskapliga artiklar som 

inkluderades i arbetet var artiklar som var relevanta utifrån att svara mot syftet. För att 

inkluderas i studierna behövde deltagarna vara nyopererade. Exklusionskriterier för 

deltagande i studierna var personer med långvarig smärta sedan tidigare och att vara 

under 18 år. 

 

Urvalsprocess 

Valet av vetenskapliga artiklar gjordes genom att studera titlar och abstrakt, för att 

kunna välja artiklar som passade studiens syfte (jmf. Polit & Beck 2017). Den första 

sökningen gav träff på 220 vetenskapliga artiklar. Genom att läsa titlar, abstrakt och 

inledningar återstod 160 artiklar. Artiklar som inte svarade på syftet sorterades bort, det 
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gav att 106 stycken bedömdes som möjliga artiklar till studien. Ytterligare granskning 

gjordes med hjälp av exklusionskriterierna, återstod 74 artiklar. Fortsatt granskning för 

att sortera bort kvantitativa och mixed-study resulterade i att 27 kvalitativa artiklar var 

kvar. Av dessa valdes slutligen 8 stycken ut, som ansågs vara mest relevanta mot syftet 

av de kvarvarande, att användas i föreliggande studie. figur 1. En av artiklarna, Van 

Dijk, Vervoort & Wijck (2016), vars syfte inte riktigt tycktes passa in, valdes ändå ut 

eftersom den vid genomläsning av hela artikeln svarade mot syftet i litteraturstudien. 

 

Figur 1. Urvalsprocessen av artiklar till litteraturstudien 

 

Dataanalys 

De artiklar som valdes ut lästes igenom och analyserades för att innehållet skulle kunna 

tolkas (jmf. Polit & Beck 2017). Innehållet i artiklarna sammanställdes i två tabeller. 

bilaga 1 tabell 4 och 5. För att lättare hålla ordning på artiklarna under arbetets gång 

gjordes en numrering av dessa. Vid granskningen av artiklarna gjordes markeringar i 

färg av för syftet och frågeställningen betydande delar. Undersökning av likheter och 

skillnader i artiklarna gjordes för att hitta underlag till analysprocessen. En 

analysprocess gjordes för att få fram teman till studiens resultat. Inleddes med 

översättning av valda delar i artiklarna. Nästa steg var identifiering av meningsbärande 

enheter följt av kondensering (en nedbrytning av meningsbärande enheterna) och 

kodning för att få fram nyckelord. Avslutningsvis sorterades koderna i grupper för att få 

fram teman. tabell 2. 

 

Träff på 220 artiklar 

Efter läsning av titlar, 
abstrakt och 

inledningar återstod 
160 artiklar 

Artiklar som inte 
svarade på syftet 

sorterades bort. Kvar 
var 106 artiklar 

Sortering med hjälp av 
exklusionskriterier 

ledde till att det 
återstod 74 artiklar. 

Val av enbart 
kvalitativa artiklar 

gjordes. Då blev 27 
artiklar kvar. 

8 kvalitativa artiklar 
valdes ut att ingå i 

studien. 
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Tabell 2. Exempel på analysprocessen 

Översättning av 

meningsbärande enhet 

Kondensering Kod Tema 

En del deltagare 

skildrade smärtnivån 

som mer svår under 

natten än på dagen.  

Aziato och Adejumo 

(2015) 

Styrkan på smärtan 

varierade beroende på 

tid på dygnet. 

Smärtan varierade 

på dygnet 

”vill inte 

uppfattas som 

besvärlig” 

Deltagarna redogjorde 

för smärtan direkt efter 

operationen som ”svår”, 

och som ”mindre” när 

deras tillstånd 

förbättrades. 

Aziato och Adejumo 

(2015) 

Den postoperativa 

smärtan var kraftig, 

men minskade 

varefter patienten 

tillfrisknade. 

Smärtan 

förändrades med 

tiden 

”smärtan tar 

olika uttryck” 

Jag stönade, jag var 

andfådd, jag gjorde 

grimaser när jag hade 

ont, jag kunde inte sova. 

Aziato och Adejumo 

(2015) 

Patienten beskriver 

flera svåra reaktioner 

av den höga smärtan. 

Hade obeskrivligt 

ont 

”smärtan tar 

olika uttryck” 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskning är viktig, men ska hållas inom vissa etiska ramar. Helsingfors deklarationen 

är välkänd inom forskningen och har ett stort inflytande på de forskningsetiska koderna 

(Sandman & Kjellström 2013). Med dess fokus på medicinsk klinisk forskning har den 

fått stor genomslagskraft bland annat genom att påvisa betydelsen för behovet av ny 

kunskap samtidigt som deltagarnas intressen och hälsa måste tillgodoses. Det gäller att 

hitta en jämnvikt där emellan. Vid all forskning är det viktigt att tänka på deltagarnas 
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integritet, att varje individ skyddas mot exempelvis kränkningar (Olsson & 

Sörensen2011). Vidare ska medgivande av samtycke göras samt en försäkran om 

konfidentialitet. Forskaren bör även ta hänsyn till de deltagandes autonomi. 

För sjuksköterskan finns etiska ramarna beskrivna i ICN:s (International Concuil of 

Nurses) Etiska kod för sjuksköterskor, vilken är uppdelad på fyra områden som 

sammanfattar riktlinjerna för etiskt handlande (Internationella sjuksköterskeförbundet 

2014). I de olika delarna redogörs bland annat för sjuksköterskans förhållningssätt, att 

agera för en starkare inställning till yrket, delaktighet i utvecklingen av omvårdnadens 

värdegrunder samt verka för att gott samarbete och respekt förekommer mellan kollegor 

och medarbetare. Enligt Polit och Beck (2017) handlar etik inom forskning om ett 

moraliskt värderingssystem vilket återger i vilken omfattning forskningsprocesser följer 

vissa bestämda skyldigheter som finns.  

Artiklarna som valts ut till litteraturstudien förstår författaren som att etiska 

överväganden gjords då artiklarna granskats inför sin publicering. Författaren till 

föreliggande studie avsåg med etiska reflektioner att sträva efter att vara objektiv, 

noggrann och neutral. Samt att inte feltolka eller förvanska studierna som granskats och 

att inte avsiktligt uppge en falsk föreställning av resultaten. Författaren har tagit avstånd 

från medveten plagiering.  

 

Resultat 

Syftet med studien var att beskriva patientens upplevelser av postoperativ smärta. 

Resultatet i denna litteraturstudie grundas på åtta vetenskapliga artiklar (Aziato & 

Adejumo 2015, Eriksson et al. 2016, Hovind, Bredal & Dihle 2013, Idvall et al. 2008, 

Joelsson, Olsson & Jakobsson 2010, Rejeh & Vaismoradi 2010, Specht, Kjaersgaard-

Andersen & Pedersen 2016, Van Dijk et al. 2016). Granskningen av artiklarna har lett 

fram till en uppdelning i 6 teman, ”Smärtan tar olika uttryck”, ”Finner egna sätt för att 

lindra smärtan”, ”Vill att bli tagen på allvar av vårdpersonalen”, ”Oro över att ta för 

mycket smärtstillande” ”Vill inte uppfattas som besvärlig” samt ”Viktigt med 

information om smärta”. figur 2. 
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Figur 2. Översikt av teman 

 

 

Smärtan tar olika uttryck 

Postoperativt uppger patienter smärtan som ”svår”, ”kraftig” och ”hemsk” till en början 

(Aziato & Adejumo 2015). Flertalet patienter berättade om stark smärta direkt efter 

operationen, den beskrevs som hemskt smärtsam som om något brände i höften 

(Joelsson, Olsson & Jakobsson 2010).  I en studie av Aziato och Adejumo (2015) visade 

patienterna sin smärta genom skrik, gråt, grimaser eller jämrande. En patient berättade 

om grimaser av smärtan men även så stark smärta att personen inte kunde prata. Någon 

talade om en stark känsla som kom och gick. Andra beskrev smärtintensiteten som mer 

intensiv på natten än vad som förekom på dagen. Patienterna fick ropa på 

sjuksköterskan eftersom det inte fanns någon ringklocka eller larm knapp. Vilket enligt 

vissa patienter ofta ledde till försök att stå ut med smärtan själva utan att tillkalla 

personalen (Aziato & Adejumo 2015). Smärta beskrevs på varierande vis av deltagarna 

(Eriksson et al. 2016, Rejeh & Vaismoradi 2010). Några berättade att den var svårare än 

de hade väntat sig. En patient som inte opererats förut upplevde svår smärta och hade 

vid ökade smärttillfällen svårt att föra längre samtal om den. Medan andra ansåg att 

smärtan var en normal följd av själva operationen som genomförts och därmed 

oundviklig. Många förväntade sig att den skulle vara som värst under det första dygnet 

efter ingreppet (Rejeh & Vaismoradi 2010). 

Kvinnor som deltog i en studie av Hovind, Bredal och Dihle (2013) vilka genomgått 

bröstoperation på grund av cancer, berättade att också att de förväntade sig känna 

smärta efter operationen. När operationen väl var genomförd visade den sig heller inte 

smärtan tar olika 
uttryck 

finner egna sätt 
för attl lindra 

smärtan 

vill att bli tagen 
på allvar av 

vårdpersonalen 

oro över att ta 
för mycket 

smärtstillande 

vill inte uppfattas 
som besvärlig 

viktigt med 
information om 

smärta 
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upplevas som så svår. Däremot uppger några av dem att de fortfarande hade en kronisk 

smärta som bestod av intensiva korta hugg i bröstet även ett år efter operationen. En 

ständigt återkommande smärtkänsla som ledde till trötthet och känsla av obehag. Den 

aktuella smärtan kunde upplevas som en ständig ömhet vid beröring av huden på 

bröstet, armen eller axeln (Hovind, Bredal & Dihle 2013).  

Smärtupplevelsen skilde sig även mellan deltagarna beroende på om erfarenheter fanns 

från tidigare liknande händelser eller inte (Idvall et al. 2008, Eriksson et al. 2016). 

Erfarenheten gjorde att kunskapen om smärta och smärtlindring påverkade patienternas 

beskrivning av och synen på den smärta som skulle komma efter den nya operationen. 

Deltagarna med kunskap från tidigare operationer förstod i förväg att det skulle bli 

smärtsamt, men berättade att de numera hade en förhöjd smärttröskel och vant sig vid 

smärta. Vissa patienter som hade långvarig smärta sedan tidigare tyckte det var svårt att 

beskriva skillnaden vid akut postoperativ smärta (Van Dijk, Vervoort & Wijck 2016). 

Orsaken till detta uppgavs vara eftersom vanan fanns vid olika typer av smärta med 

varierande intensitet. Patienterna uppger att det är komplicerat att uttrycka smärtkänslan 

i siffror såsom efter NRS-skalan. Svaren kunde bli efter vad patienten trodde att 

personalen förväntade sig att få som svar. Det fanns även förväntningar på att 

vårdpersonalen skulle kunna hjälpa till med eller göra bedömningen. Någon uttryckte 

det som att dennes smärta var unik och kunde inte översättas i siffror. Uppfattningen är 

personlig och svår att jämföra uttryckte sig en man (Van Dijk, Vervoort & Wijck 2016). 

 

Finner egna sätt för att lindra smärtan 

För att minska sin smärta försökte patienterna använda andra resurser än smärtstillande 

läkemedel eller åtminstone något som kunde vara ett komplement till läkemedel 

(Hovind, Bredal & Dihle 2013). Personliga strategier för att avleda smärtan var sådant 

som att tänka på annat, läsa, titta på tv, träffa släkt och vänner eller röra på sig (Eriksson 

et al.2016, Idvall et al. 2008). Genom att lyssna till sin kropp, hur den fungerade i 

förhållande till smärtan, klarades situationen av (Idvall et al. 2008). En patient beskriver 

den egna smärthanteringen som att det är dennes kropp och det är personen själv som 

ska klara att hantera situationen. Detta i meningen att den postoperativa processen var 

upp till personerna själva och deras egen kropps läkande förmåga. Flera patienter 

uppgav att de kommit fram till olika kroppspositioner som lindrade smärtan, speciellt i 

liggande ställning (Joelsson, Olsson & Jakobsson 2010). Patienterna förväntade sig att 

det naturligt blev en minskning av smärtan i och med att operationssåret läkte. Vilket en 
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man beskriver som att han antar att smärtan minskar gradvis med tiden (Rejeh & 

Vaismoradi 2010). 

Deltagarna berättade att efter operationen tillkom en starkare tolerans för smärta, en 

högre smärttröskel. Som ibland kunde upplevas för hög, att personen inte slutade göra 

till exempel en aktivitet fastän smärtan fanns där. Efter till exempel genomgången 

bröstoperation fanns smärta i armen under lång tid, vilket ledde till att personen lärde 

sig att utföra saker på ett annat vis eller helt undvika vissa rörelser (Hovind, Bredal & 

Dihle (2013).  

För att få information om hur smärthantering går till använde sig patienterna av att fråga 

både vårdpersonal och andra patienter (Eriksson et al.2016, Specht, Kjaersgaard-

Andersen & Pedersen 2016). Medpatienter tillfrågades om sin smärta, behandling och 

hur nöjda dem var med omsorgen. Vårdpersonalen tillfrågades om val av behandling, 

läkemedel och varför effekten av läkemedel kunde vara otillräcklig (Eriksson et al. 

2016). En förväntan från patienten var att personalen skulle göra en snabb insats så fort 

smärtan rapporterades och det blev då denna metod som användes för smärtlindring 

(Rejeh & Vaismoradi 2010). God sömn och vila ansågs vara nödvändigt av patienterna 

själva för att få energi till att orka med sin rehabilitering. Det fanns även en förhoppning 

om att allt skulle bli lättare när personen kom hem (Specht, Kjaersgaard-Andersen & 

Pedersen 2016). Vissa patienter trodde att de kunde hantera sin smärta på grund av sin 

sociokulturella bakgrund (Aziato & Adejumo 2015). ”Ghanier från norra delen klarar 

smärta bättre än de från södra delarna” sa en deltagare (Aziato & Adejumo 2015 s. 

304). Påverkan fanns även utifrån patientens sociala miljö och deras uppfostran. Några 

av patienterna berättade att de försökte stå ut med smärtan, något de lärt sig redan under 

uppväxten (Van Dijk, Vervoort & Wijck 2016). Målet blev att inte be om mer 

läkemedel utan personerna kämpade med att klara av och kunna uthärda sin smärta. De 

förväntade sig att känna smärta efter operationen och en viss nivå av lidande ska enligt 

tradition kunna bäras. 

 

Vill att bli tagen på allvar av vårdpersonalen 

Patienterna litade inte på sjuksköterskan, utan trodde att sjuksköterskan gjorde sin egen 

tolkning av smärtan de uppgett. Speciellt om de uppgav en hög smärta eller över 7 på 

NRS-skalan. Därför tvekade en del att ange höga värden och valde istället att ha smärta 

kvar om de inte fick mer smärtstillning på grund av tolkningen av smärtnivån (Van 

Dijk, Vervoort & Wijck 2016). Patienterna kände att de inte hade valmöjligheter 
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angående den smärtlindring som gavs. Det uppfattades som att det endast var 

sjuksköterskan som bestämde över vilka läkemedel som skulle ges beskrivs av en 

patient som en enkelriktad kommunikation. Andra kände att de var involverade i 

besluten om sin vård. Patienterna tyckte det var viktigt med kommunikation med 

sjuksköterskan. Men att det inte alltid fungerade. Till exempel blev det vid ett tillfälle 

missförstånd mellan patient och sjuksköterska om vilken sorts smärtstillning patienten 

hade önskemål om. Detta problem löstes genom att en annan sjuksköterska tillfrågades 

om samma sak (Rejeh & Vaismoradi 2010). Några patienter uppgav att det kunde bli en 

fördröjning av givandet av läkemedel på grund av hög arbetsbelastning för 

sjuksköterskan (Rejeh & Vaismoradi 2010 ). I andra studier var patienterna positiva till 

både vården de fått och hur bemötandet var från personalen. De kände sig delaktiga i 

beslut till exempel angående smärtlindringen med hjälp av läkemedel. Även fått tilldelat 

sig hjälpmedel som underlättar för att kunna sova och som säkerhet för att inte ligga fel 

efter operationen (Joelsson, Olsson & Jakobsson 2010). Patienterna fick använda 

läkemedels-pumpar som de kunde reglera själva. Vilket uppskattades mycket eftersom 

de då inte var beroende av att berätta för någon annan när smärtlindring behövdes 

(Joelsson, Olsson & Jakobsson 2010). Det som ansågs som positivt enligt dessa 

patienter var att sjuksköterska delade ut läkemedel rutinmässigt och regelbundet. 

Nödvändiga mediciner gavs till patienterna när önskan om den fanns. Patienterna tyckte 

det gavs bra råd om problem med smärtan vid vila eller uppstigning ur sängen. Rent 

allmänt uttrycktes en stor tilltro för personalens kunnande angående smärtlindring 

(Idvall et al. 2008). 

 

Oro över att ta för mycket smärtstillande 

Smärtstillande läkemedel behövdes för att patienterna skulle klara av att röra sig, men 

oro uppstod för det ökade läkedelsintaget postoperativt. Flertalet var oroliga för 

biverkningar, såsom dåsighet, illamående och trötthet, och sa sig vilja undvika det 

(Specht, Kjaersgaard-Andersen & Pedersen 2016, Hovind, Bredal & Dihle 2013). Vissa 

var rädda för att ta läkemedel då risken fanns att det skulle kunna leda till missbruk 

(Specht, Kjaersgaard-Andersen & Pedersen 2016). Patienter som kände osäkerhet 

angående smärtan, om ifall läkemedel skulle tas eller inte, fick ändå smärtstillande 

läkemedel av sjuksköterskan eftersom det ansågs som att den behövdes. En patient 

berättade ”när jag blev osäker såg fick jag en ändå och rätt medicin måste ha använts 

för jag hade inte ont sen” (Specht, Kjaersgaard-Andersen & Pedersen 2016 s. 840). 
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Träningen tillsammans med fysioterapeuten för att komma igång med rörelser 

upplevdes som särskilt smärtsamma (Joelsson, Olsson & Jakobsson 2010). Alla 

patienter berättade angående att övervinna smärtan, då var momentet med att kliva upp 

från sängen och ställa sig upp det svåraste. Ord som ”det mest dramatiska”, 

”outhärdligt” och ett ”kritiskt ögonblick” användes i den situationen. Någon beskriver 

den som absolut högst på skalan (VAS-skalan). En patient svimmade under övningen 

vilket senare ledde till att personen undvek vissa rörelser på grund av smärtan och 

tröttheten. Flertalet patienter medger dock att den postoperativa smärtan gradvis 

förändras och minskar, den övergår till ömhet och stelhet, när det gått några dagar efter 

operationen (Joelsson, Olsson & Jakobsson 2010). 

 

Vill inte uppfattas som besvärlig 

Patienterna tolkade det som att det fanns en attityd hos vårdpersonalen vilken påverkade 

sättet att förhålla sig till sin smärta. Vid positivt bemötande från vårdpersonalen 

uppmuntrades patienterna till att berätta om sin smärta, vid negativ attityd då kunde 

patienten helt låta bli att rapportera sin smärta. Framför allt var det sjuksköterskor som 

uppfattades som negativa. Vissa patienter uppgav att de tolkade det som att den höga 

arbetsbelastningen hindrade sjuksköterskan att ge en användbar utbildning om 

smärtlindring (Aziato & Adejumo 2015). 

Åsikten hos patienterna var att det fanns en skillnad mellan vad de själva tyckte och 

vårdpersonalens uppfattning av uthärdlig och outhärdlig smärta. (Van Dijk, Vervoort & 

Wijck 2016). Det berättades om en rädsla från patienten att uppfattas som ”gnällig” och 

”tjatig” av sjuksköterskan, när de ville få uppmärksamhet angående sitt smärttillstånd 

(Eriksson et al. 2016). Oro över att uppfattas som störande av vårdpersonalen och att 

smärtan är överdriven om patienter uppger stark smärta eller höga NRS-värden återges 

av flertalet patienter. För att det inte skulle hända väntade patienterna med att be om 

smärtstillande läkemedel, speciellt om de uppfattade sjuksköterskan som väldigt 

upptagen (Van Dijk, Vervoort & Wijck 2016). En patient uttryckte det som att så ont 

hade den inte att det inte gick att vänta en stund. Fast smärtan var av medel eller svår 

klass (Rejeh & Vaismoradi 2010). En patient berättar om en situation där denne inte 

sagt till personalen förrän smärtan redan kommit tillbaka vid gångträning och rörelser 

på grund av osäkerhet om vårdpersonalens reaktion (Specht, Kjaersgaard-Andersen & 

Pedersen 2016 ).   
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Viktigt med information om smärta 

Information om smärta och smärtbehandling gavs av sjuksköterskan. Vårdpersonalen 

förklarade att patienten skulle meddela när de kände smärta, genom att trycka på larm 

knappen innan det blev sämre. Men det beskrevs också att information inte getts fast 

patienten tyckte sig varit i behov av den (Eriksson et al. 2016). En gemensam 

uppfattning bland patienterna var att det finns ett behov av mer information om vad som 

ansågs vara normalt angående deras tillstånd efter operationen. Patienterna berättade att 

de första dagarna efter operationen inte var mottagliga för information om andra saker 

än det som skedde just då, angående operationen och prognosen. Flertalet uppgav att 

informationen vid utskrivningen borde varit bättre, speciellt angående hur länge smärtan 

skulle finnas kvar efter operationen. (Hovind, Bredal & Dihle 2013).  

Information som gavs så att andra patienter hörde, ledde till svårigheter att koncentrera 

sig på vad som sades utan patienten tänkte bara på att andra hörde om privata saker 

(Specht, Kjaersgaard-Andersen & Pedersen 2016). Dessutom fanns det patienter som 

tvivlade på att sjuksköterskan fått all information vid skiftbyten. När vårdpersonalen såg 

upptagen ut uppfattades det som att det inte fanns tid varken för att ge smärtlindring 

eller att samtala. Vid dessa tillfällen avstod eller väntade patienten med läkemedel för 

att inte störa personalen (Eriksson et al. 2016). 

 

Metodologisk aspekt 

Vid etisk granskning av en studie kontrolleras att deltagarna fått information om 

studien, såsom vad den handlar om och att deltagande är frivilligt. Forskningsstudier 

ska i de flesta länder godkännas av granskningskommittéer. I föreliggande studie hade 

deltagarna i sex av artiklarna fått både skriftlig och muntlig information. I två var 

informationen enbart skriftlig. Underskrifter av deltagarna hade gjorts i sju av 

artiklarna. I en studie signerades samtycket med initialer eller tum avtryck. Endast fyra 

uppger att deltagarna informerats om studiens frivillighet. I åtta av artiklarna fanns 

godkännande från granskningskommittéer. tabell 3. 
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Tabell 3. Redovisning av etiska aspekter 

Aziato & Adejumo 

(2015) 

Godkännande från etiska granskningskommittén vid 

University of Western Cope, Syd Afrika och Ghana Health 

Ethics Review Committee. Samtycke från deltagarna gjordes 

med signatur eller tum avtryck. Tillstånd erhölls även för 

inspelning av intervjuerna. 

Eriksson et al.(2016) Tillstånd från the Regional Ethics Committee for Human 

Research in Linköping, Sverige. Deltagarna fick 

informationsblad med klargörande av frivilligheten i studien 

och att all information behandlades konfidentiellt.  

Hovind, Bredal & 

Dihle (2013) 

Godkännande från The Norwegian Social Science Data 

Services och The Regional Committee for Medical Research 

Ethics in Norway. Deltagarna skyddades genom skriftlig 

information om samtycke och konfidentialitet. 

Idvall et al.(2008) Undersöktes och godkändes av the Research Ethics 

Committee, Faculty of Health Sciences i Linköpings 

universitet, Sverige. Patienterna fick både muntlig och skriftlig 

information om studien och att deltagandet var frivilligt. 

Joelsson, Olsson & 

Jakobsson (2010) 

Godkänd av the Ethics Committee at the University of 

Gothenburg, Sverige. Patienterna fick muntlig och skriftlig 

information från the World Medical Association Declaration 

of Helsinki.  

Rejeh & Vaismoradi 

(2010) 

Godkändes av forskningsrådet tillhörande Shahed University, 

Tehran, Iran. Patienterna fick information om studien och att 

deltagandet var frivilligt. Tillstånd för inspelning av 

intervjuerna gavs av varje deltagare. 

Specht, Pedersen och 

Kjaersgaard-Andersen 

(2016) 

Godkännande av The Danish Data Protection Agency. Enligt 

dansk lagstiftning var inte formellt godkännande av etisk 

kommittee nödvändig. Patienterna fick muntlig och skriftlig 

information om anonymiteten och frivillighet. 

Van Dijk et al. (2016) Godkändes av The Medical Ethics Committee of the 

University Medical Centre Utrecht. Patienterna fick muntlig 

och skriftlig information om studien.  
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Diskussion 

Huvudresultat  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienternas upplevelse av smärta. Analysen 

resulterade i 6 teman, ”Smärtan tar olika uttryck”, ”Finner egna sätt för att lindra 

smärtan”, ”Vill att bli tagen på allvar av vårdpersonalen”, ”Oro över att ta för mycket 

smärtstillande”, ”Vill inte uppfattas som besvärlig” samt ”Viktigt med information om 

smärta”. Litteraturstudiens resultat kommer även att diskuteras mot Katie Erikssons 

teori om lidande. 

Beskrivning av smärta och smärtupplevelsen uppfattades av nästan samtliga patienter 

som individuell och subjektiv. Första dagarna efter operationen var den tid smärtan var 

som intensivast och gav upphov till trötthet. Den var också varierande beroende av tid 

på dygnet. Flertalet av deltagarna hade svår smärta både i viloläge och vid rörelse. 

Patienterna kom fram till egna sätt att bemöta sin smärta, som ett komplement till 

läkemedel. Patienterna framhöll vikten av information från sjuksköterskan, både före 

och efter operationen, angående smärtintensiteten. Trots att flertalet av patienterna i 

studierna beskrev vissa situationer och upplevelser som negativa så visade andra studier 

att det fanns en positiv syn på vården som gavs. 

 

Resultatdiskussion 

I föreliggande studie framkom att patienternas smärta upplevdes med en känsla som var 

olika stark för varje person. I Lindberg och Engströms (2010) studie framhölls hur 

viktigt det är för patienternas välbefinnande att som vårdpersonal minska deras lidande. 

Lidandet är ett begrepp som enligt Katie Eriksson skildras som människans kamp 

mellan gott och ont. I samband med sjukdom och vård är patienten i Eriksson teori en 

människa som lider och tålmodigt härdar ut (Alligood 2017).  

 

I föreliggande studie framkom det att patienternas sätt att förhålla sig till den 

postoperativa smärtan kunde bero på tidigare erfarenhet av smärta. Patienter jämförde 

smärtan med tidigare situationer och avvägde sin egen smärtgräns, vilket gav styrkan att 

stå ut med nuvarande smärtan. Older, Carr och Layzell (2010) beskriver denna metod 

som en sorts copingstrategi, en förmåga att hantera situationen personen befinner sig i. I 

en studie av Mavridou, Manataki, Arnaoutoglou och Damigos (2016) beskrivs hur 
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patienter med erfarenhet av postoperativ smärta använder sig av sin kunskap, för att 

kunna hantera smärtan bättre.  

Författaren av litteraturstudien anser att det är viktigt att verkligen lyssna på patienterna 

när de ska beskriva sin smärta. De är ju bara patienten som på rätt sätt kan återge sin 

personliga upplevelse. Eriksson, Wikström, Årestedt, Fridlund och Broström (2014) 

påvisar att patienterna tycker det är viktigt få beskriva sin smärta och smärtlindring med 

egna ord och uttryck.  

 

I föreliggande studie framkom att patienterna hittade egna sätt att hantera sin smärta 

som ett komplement till, men även en ersättning av läkemedel. Tack vare uppsatta 

strategier fick patienterna kontroll över sin smärta. Patienter som ansåg att andra 

patienter som var i en sämre situation med mer smärta graderade sin egen smärta lägre i 

jämförelse (Older, Carr & Layzell 2010). Sjuksköterskorna i en studie av Lindberg och 

Engström (2011) berättade om att personalen visat intresse av alternativa 

behandlingsmetoder för att lindra patienternas smärta, såsom massage eller ändring av 

lägespositioner. Ett annat sätt kunde vara att ta sig tid för patienten genom att vara 

närvarande och att föra samtal.  

 

I föreliggande studie framkom att patienterna kände en osäkerhet inför användandet av 

smärtstillande läkemedel. Eftersom patienterna inte vanligtvis tog dessa läkemedel 

fanns en oro för att inta nya mediciner med eventuella biverkningar som följd. Det fanns 

även en rädsla för risken att användandet kunde leda till ett missbruk (Older, Carr & 

Layzell 2010).   

Enligt författaren till denna litteraturstudie är detta en svår men viktig fråga som säkert 

är vanligt förekommande i vården idag. Patienterna blir mer och mer pålästa om 

läkemedel och dess biverkningar, så det är fullt förståeligt att osäkerhet angående 

läkemedelsintag uppkommer. Första dagarna efter operationen är patienten i behov av 

smärtstillande läkemedel i olika mängd. Då gäller det att som sjuksköterska bemöta 

situationen på passande sätt så att inte patienten behöver lida. I en studie av Lindberg 

och Engström (2011) uppgav sjuksköterskor en viss oro vid smärthantering. De kände 

det som deras eget misslyckande när smärtlindringen inte fungerar som önskat för 

patienten och detta resultat kändes som ett misslyckande i omvårdnaden.  

 

Det framkom i föreliggande studie att patienterna gjorde egna tolkningar utifrån 

vårdpersonalens bemötande. Det berättades om situationer som gjorde att patienten inte 
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litade på sjuksköterskan. Enligt Older, Carr och Layzell (2010) är det viktigt att 

sjuksköterskan bygger upp ett förtroende hos patienten. För att förebygga oro vid smärta 

finns ett behov av att patienten litar på personalen. Studien påvisade att då patienten 

litar på sjuksköterskan verkar oro och ängslan för intag av läkemedel minska. Detta 

gäller även när vårdpersonalen anses vara en auktoritet, att patienten då litade på 

personen för att den visade sig kunnig inom sitt område.  

Författaren till litteraturstudien anser att utifrån denna vetskap måste sjuksköterskor 

bemöta patienterna så att det byggs upp ett förtroende och tillit. Sjuksköterskan måste i 

sin yrkes roll uppträda på ett sådant sått att det lugnar patienten. Enligt Katie Eriksson 

måste vårdaren känna tillit till sig själv och ha sina egna grundbehov tillfredsställda för 

att kunna ge god omvårdnad. Patientens välmående ska främjas genom att mötas av 

värme och närhet från vårdpersonalen (Alligood 2017).  

 

I föreliggande studie framkom från vissa av deltagarna att det upplevdes som svårt att 

uppge smärtnivån med hjälp av VAS-skalan. Enligt sjuksköterskor var det lättare för 

patienter att använda sig av VAS om de fått en noggrann beskrivning av hur den 

fungerar redan före operationen (Lindberg & Engström 2011). När patienter istället fick 

använda sig av NRS-skalan var de mer positiva och ansåg det lättare att svara på frågor 

om sin smärta och smärtlindringen efter läkemedelsintag (Eriksson et al. 2014). 

 Författaren av litteraturstudien vill belysa hur viktigt det är att patienten får beskriva sin 

smärta med egna ord och på ett sådant sätt att sjuksköterskan får rätt uppfattning om 

patientens smärttillstånd. Dessa fakta är en värdefull information när sjuksköterskan sen 

dokumenterar situationen i patientens journal. Enligt Lindberg och Engström (2011) 

uppgav sjuksköterskorna hur viktigt det var att förstå hur patienterna uttryckte sin 

smärta. Inte bara genom skalor med siffror utan även genom att observera tecken hos 

patienten. Om patienten såg spänd ut eller kallsvettades kunde det vara tecken på 

smärta.  

 

I den aktuella litteraturstudien beskrevs att patienterna uttryckt hur viktig det är med 

information från sjuksköterskan för att bättre förstå sin situation. Många patienter kände 

det som att informationen upplevts som begränsad och att de inte varit mottagliga för att 

få den vid ett visst tillfälle. Personerna skulle ha känt sig lugnare om de fått information 

om postoperativ smärta både skriftligt och muntligt samt helst enskilt av sjuksköterskan. 

Liknande resultat framkommer i en studie av Mavridou et al. (2016) där 94 % av 

deltagarna uppgav att de önskade upplysning om postoperativ smärta och 78 % trodde 
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att de skulle känt sig lugnare om nödvändig information gavs inför operationen. Även 

om patienterna hade tidigare erfarenhet av postoperativ smärta så behövdes en förnyad 

information vid nästa operation. Patienterna beskrev även i denna studie att de saknade 

viss information vid sin utskrivning bland annat om smärtans varaktighet. Vilket anses 

som viktig information för att inte behöva vara orolig i onödan. 

Författaren i denna litteraturstudie vill belysa vikten av den information som måste 

delges till patienten, för att förebygga onödig oro och osäkerhet. Det är av stor betydelse 

för patientens välmående att få rätt information vid rätt tillfälle. Gärna även att den 

upprepas, för att patienten ska förstå och vara mottaglig för innehållet. Deltagarna i 

studien av Older, Carr och Layzell (2010) uppger hur viktigt de tyckte att det var med 

information angående just deras smärtlindring, inför läkemedelsintag. Även Eriksson et 

al.(2014) visar på vikten av tydlighet vid information angående smärtbedömning. 

 

Författaren av denna litteraturstudie har i valet av etiska aspekter i frågeställningen velat 

få fram hur viktiga dessa är vid forskning. Forskning är nödvändig för att öka vår 

kunskap men individerna som deltar i studier ska skyddas i sin integritet och frivillighet. 

Såsom Olsson och Sörensen (2013) uttrycket det att grunden för all forskningsetik 

utgörs av det egna etiska ansvaret, samtidigt som det finns tvingande regler och 

föreskrifter.  

 

Metoddiskussion 

Utifrån syftet gjordes en beskrivande litteraturstudie med kvalitativ ansats. Valet att 

använda kvalitativ ansats valdes med tanke på att deltagarnas upplevelser skulle 

beskrivas. Eftersom just egenskapen upplevelse skulle beskrivas var det inte passande i 

studien att använda kvantitativa data. Författaren anser att kvalitativa studier är positivt i 

föreliggande studie då det ska göras en skildring av patientens upplevelse. Kvalitativ 

ansats rekommenderas av Polit och Beck (2017) för användning vid studier som avser 

att beskriva egenskaper hos något. Vid sökningen av vetenskapliga artiklar användes 

sökmotorerna Pubmed och Cinahl. Båda dessa har innehåll inom omvårdnad och 

medicin samt anses som breda vid sökning. En tidsperiod på tio år tillbaka i tiden för 

publiceringen av sökta artiklar valdes för att fram aktuella fakta och den nyaste 

forskningen. Fler begränsningar som gjordes var genom att ange engelska som 

huvudspråk och Peer Reviewed, för att artiklarna skulle vara granskade. 

Datainsamlingen i litteraturstudiens samtliga artiklar genomfördes med intervjuer, 
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öppna eller semistruktuerade, av deltagarna. En standardiserad intervju är planerad så 

att den som intervjuar inte ska ha möjlighet att variera situationen från den ena 

intervjuade till nästa. Frågorna som ställs görs med exakt samma ord formulering och 

med samma ordning vid varje intervju. Vid en semistruktuerad intervju används också 

förberedda frågor, men den som intervjuar tillåts att ställa följdfrågor utifrån vad 

deltagaren svarat (Olsson & Sörensen 2011). 

Artiklarna i föreliggande studie var från Danmark (Specht, Kjaersgaard-Andersen & 

Pedersen 2016), Norge (Hovind, Bredal & Dihle 2013), Sverige (Eriksson et al. 2016, 

Idvall et al. 2008, Joelsson, Olsson & Jakobsson 2010), Sydafrika (Aziato & Adejumo 

2015), Iran (Rejeh & Vaismoradi 2010) och Nederländerna (Van Dijk et al. 2016). 

Författaren anser att det kan finnas en skillnad i hur smärta beskrivs då deltagarna i 

studierna hade olika syn på den känslan beroende på i vilken kultur de levde. Några 

deltagare berättade att de uppfostrats till att uthärda smärtan (Aziato & Adejumo 2015, 

Rejeh & Vaismoradi 2010), medan andra var mer fokuserade på hur de skulle beskriva 

sin smärta för sjuksköterskan. Det ger en styrka i litteraturstudien att påvisa att smärta 

delvis upplevs på samma sätt oberoende på var i världen personerna lever. Men med 

tanke på överförbarheten kan resultaten visa på en svaghet eftersom kultur, sättet att 

kommunicera och psykosociala situationen kan påverka. Flera av studierna kom fram 

till samma resultat vilket kan ge en styrka i form av tillförlitlighet. Detta kriterie 

förklaras av Polit och Beck (2017) som att i vilken utsträckning en mätning inte har 

ändrats vid upprepning eller ny jämförelse. En begränsning som kan ha haft påverkan på 

föreliggande studie kan vara vid översättningen från engelska till svenska. Då ord vid 

översättning kan uppfattas på felaktigt sätt och feltolkningar göras av dess innebörd.  

 

Kliniska implikationer 

Studiens resultat visar att patienters upplevelser av smärta postoperativt är komplext och 

behöver därför bemötas med förståelse, förändrat bemötande samt kompetenshöjning 

hos sjuksköterskan. Detta är viktigt för att minska patientens lidande som smärta kan 

innebära, vilket också stärks av Katie Erikson som uttrycker att den vård som ges ska 

inte genomföras mekaniskt utan måste innefatta uppriktig kärlek i meningen närvaro 

och värme (Alligood 2017).  Författaren till föreliggande litteraturstudie anser att det är 

viktigt för sjuksköterskan att visa empati för patienten när de befinner sig i det här 

tillståndet. Det behövs hela tiden ökad kunskap, för sjuksköterskan, i att vårda med 

patienten i en central roll och nära patienten, för att i slutänden lindra lidandet hos 
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patienten. Katie Eriksson beskriver det som att kärnan i vårdförhållandet mellan 

sjuksköterskan och patienten ska vara en öppen inbjudan, där själva omsorgshandlingen 

ger uttryck åt den innersta andan av att bry sig om (Alligood 2017). 

 

Förslag på fortsatt forskning 

Fortsatt forskning behövs för att ytterligare öka förståelsen av postoperativ smärta 

utifrån patientens perspektiv i förhållande till sjuksköterskans kunskaper i ämnet.  

Det finns behov av och efterfrågan på mer individuell patientutbildning om postoperativ 

smärta. Vilken bör genomföras före operationen men även efter som en viktig repetition 

för patienten. Eftersom patienten kan uppfatta informationen olika vid skilda tillfällen. 

Mätningar skulle kunna göras om hur lång tid efter operationen patienterna fortfarande 

har önskan om smärtstillande läkemedel. Hur sjuksköterskan använder sin kunskap för 

att bemöta och behandla personer med smärta är något som skulle kunna forskas i. 

Forskningen bör kunna göras genom mer ingående studier vid specifika ingrepp, vilket 

leder till mer special kunskap. 

 

Slutsats  

Smärta är högst individuell och ska behandlas därefter. Det påverkar vården negativt att 

patienterna uppfattar sjuksköterskan som alltför upptagen med annat än att ta hand om 

en patient som är i ett smärttillstånd. Patienter hade önskemål om mer och bättre 

information från sjuksköterskan, trots att de fått information. Ökad kunskap om 

postoperativ smärta leder till större förståelse från sjuksköterskan vilket gör att 

patientens behov tillgodoses bättre. Till slut leder det till att patienten får rätt bemötande 

och en god omvårdnad. Att göra patienten mer delaktig genom information kan förändra 

upplevelsen av smärta på många sätt. 
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Patient experience in fast-

track hip and knee 

arthroplasty - a qualitative 

study 

Kvalitativ 

 

8 personer varav 

4 män och 4 

kvinnor 

Ålder 42-82 år 

Semistrukturerade 

intervjuer och 

observationer 

Data analys via N Vivo 10 

software 

Van Dijk J., Vervoort S., 

van Wijck A., Kalkman 

C. & Schuurmans M. 

(2016)  

Nederländerna 

Postoperative patients’ 

perspectives on rating 

pain: A qualitative study 

Kvalitativ 27 personer 

varav 14 män 

och 13 kvinnor 

Ålder 18-79 år 

Semistrukturerade 

intervjuer, fördjupad 

Data analys med konstant 

jämförelse (constant 

comparison) via SV och JvD 

av N Vivo 10 software 
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Bilaga 3 

Tabell 5. Artiklarnas resultat 

 

Författare Syfte Resultat 

Aziato L. & Adejumo O. 

(2014) 

Att fokusera på patienters erfarenhet av postoperativ 

smärta och faktorer som framkallar denna smärta. 

Tre huvudteman identifierades: 

”Subjektiv smärta”, ”Psykosociala faktorer” och ”Faktorer 

i hälsosystemet” 

Eriksson K., Wikström L., 

Fridlund B., Årestedt K. & 

Broström A. (2015) 

Att genom undersökning av kritiska händelser beskriva 

patientens upplevelse och agerande vid beskrivning av 

sin smärta efter operation. 

Resultatet visar på två huvudområden ”Patientens resurser 

vid beskrivning av sin smärta” och ”Avdelningens resurser 

för att genomföra smärtbedömningar” 

Hovind I.L., Bredal I.S. & 

Dihle A. (2012) 

Att få kunskap om hur kvinnor uppfattar sin smärta och 

smärtbehandling efter operation vid bröstcancer samt att 

urskilja områden av smärthantering som de tror kan 

förbättras. 

Resultatet presenteras i fyra kategorier: 

”Beskrivning av akut och kronisk smärta”, ”Erfarenhet av 

information”, ”Ansvaret för sin egen smärtbehandling” och 

”Att leva med kronisk smärta i vardagen”.  

Idvall E., Berqvist A., 

Silverhjelm J. & Unosson 

M. (2008) 

Att beskriva kirurgipatienters perspektiv av postoperativ 

smärthantering under sjukhusvistelsen. 

Tre kategorier redovisas i resultatet: ”Patienters kunskap 

om smärta”, ”Patienters smärthanteringsmetoder” och 

”Patienternas syn på sjukvårdspersonalen”. 

 

Joelsson M., Olsson L-E. 

& Jakobsson (2010) 

Att beskriva patienters erfarenhet av smärta och 

smärtlindring efter operation vid höftbyte. 

Resultatet visar som helhet på två huvudämnen: 

”Erfarenhet av postoperativ smärta” och ”Lindring av 

postoperativ smärta”. 
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Bilaga 4 

 

Författare Syfte Resultat 

Rejeh N. & Vaismoradi M. 

(2010) 

Att studera perspektiven och erfarenheterna av 

elektiva patienter angående smärthantering. 

I resultatet framkom tre huvudteman: ”Uppfattningar av 

meningen med smärtlindring”, ”Patientens syn på SSK:s 

roll i smärthanteringen” och ”Interaktioner i smärtlindring”. 

Specht, K., Kjaersgaard-

Andersen, P., Pedersen, B. 

(2015) 

Att utforska den upplevda erfarenheten av patienter i 

snabbspårig, primär ensidig THA/TKA från första 

besöket vid polikliniken till utskrivning. 

Tre teman framkom i resultatet: ”Att hantera smärta”, 

”Känslor av självförtroende eller osäkerhet – 

informationens betydelse” och ”Beredskap inför 

utskrivning”.  

Van Dijk J., Vervoort S., van 

Wijck A., Kalkman C. & 

Schuurmans M. (2016) 

Att undersöka hur patienter väljer ett tal på NRS-

skalan till deras rådande upplevda postoperativa 

smärta och vilka överväganden som påverkar denna 

process. 

Resultatet visar på tre huvudteman: ”Poängrelaterade 

faktorer”, ”Intra personella faktorer” och ”Förutsedda 

konsekvenser av att anvisa en viss NRS-poäng”. 

 


