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Sammanfattning 

Bakgrund: Artroskopisk axelkirurgi utförs allt mer polikliniskt då metoden innebär 

minimalt invasivt förfarande. Stora krav ställs på den postoperativa smärtlindringen då 

dessa ingrepp associeras med postoperativ smärta men trots det beskrivs inga entydiga 

resultat på vilken nervblockad eller smärtstrategi som ger minst smärta postoperativt. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva och jämföra över tid hur patienter som 

genomgått artroskopisk axelkirurgi polikliniskt skattat sin smärta postoperativt och hur 

nöjda de var med den smärtstrategi som använts. 

Metod: Studien genomfördes som en prospektiv jämförande studie med konsekutivt 

urval. Data hämtades från patientjournalen på skattad smärta den första timmen samt 

genom strukturerade telefonintervjuer dag 1 och 7 postoperativt. En smärtdagbok 

fylldes i av 53 patienter i hemmet dag 2-6 och utvärderades dag 7. Studien redovisades 

med beskrivande statistik, centralmått och spridningsmått. Friedmans test användes för 

att testa skillnader i skattningar över tid. 

Huvudresultat: Nästan hälften av de patienter (n=50) som skattat sin smärta den första 

timmen postoperativt angav svår smärta. Alla patienter (n=53) hade skattat smärta i vila 

och rörelse dag 1-7 där smärtan i vila var mindre postoperativt dag 4-7 jämfört med 

preoperativt. I rörelse var smärtan mindre postoperativt dag 1-7 jämfört med 

preoperativt. Mer än hälften av patienterna hade skattat nöjdhet med vald smärtstrategi 

som mycket bra och mer än en tredjedel skattade den som bra. 

Slutsatser: Resultatet visade vikten av snabb utvärdering och åtgärd direkt vid ankomst 

till den postoperativa avdelningen. Smärtstrategin pre- och intraoperativt behöver ses 

över för att minska upplevelsen av smärta första timmen postoperativt. 

 
Nyckelord: Artroskopi, axel, kirurgi, postoperativ smärta och smärtskattning. 



Abstract 

Background: Arthroscopic shoulder surgery has become routine for outpatient surgery 

do to the minimally invasive aspect. Big demands are required on the postoperative pain 

relief due to the association of pain within this surgery but still there´s no research of 

which nerve block or pain strategy that provides minor pain postoperative. 

Aim: The aim of this study was to describe and compare over time how patients that 

had arthroscopic shoulder surgery assess their pain postoperative and how satisfied they 

are with the pain strategy used postoperative. 

Methods: The study was performed as a prospective comparing study with 

consecutively sampling. Data were collected from the patient´s journal due to assessed 

pain the first hour and by structured telephone interviews day 1-7 postoperative. A pain 

diary were filled in by 53 patients at home day 2-6 and evaluated at the telephone 

interview day 7. The findings were represented with descriptive statistics, central 

tendency and variability. Friedmans test were used to test differences over time. 

Results: Almost half of the patients (n=50) that assessed their pain the first hour 

postoperative indicated severe pain. All patients (n=53) had assessed pain in rest and 

movement day 1-7 where pain at rest were minor compared to preoperative. In 

movement pain were minor postoperative compared to preoperative. More than half of 

the patients assessed satisfaction with chosen pain strategy as very good and one-third 

assessed it as good. 

Conclusions: The result showed the importance of rapid evaluation and action directly 

when arrival to the postoperative care unit. The pain strategy pre- and intraoperative 

needs a review to minor the experience of pain the first hour postoperative. 

 
Keywords: Arthroscopy, shoulder, surgery, pain assessment and postoperative pain 
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Introduktion 

Artroskopisk axelkirurgi 

Artroskopisk axelkirurgi är numera en vanlig operation att utföra polikliniskt 

(1–4). Operationens genomförande med artroskopi innebär minimalt invasivt 

förfarande vilket gör att det lämpar sig för poliklinisk verksamhet där patienten går hem 

samma dag, men ställer också stora krav på den postoperativa smärtlindringen då dessa 

ingrepp associeras med postoperativ smärta och obehag (4,5). Artroskopi innebär att ett 

speciellt utformat endoskop (artroskop) förs in i en led och genom dessa titthål 

genomförs operationen med mindre såryta jämfört med öppen kirurgi och innebär 

mindre risk för smärta, infektioner samt förlängd sjukhusvistelse (6,7). Vanligtvis 

används metoden för diagnostik men även som operativ behandlingsmetod (7). 

Artroskopin genomförs antingen i lokalbedövning, epidural-/spinalbedövning eller 

generell anestesi (6). Brolin och Throckmorton (8) beskriver fyra ”nycklar” för att 

lyckas med utfallet hos patienter som genomgår artroskopisk axelkirurgi polikliniskt; 

urval med rätt patient, en välinformerad patient, goda strategier för smärthantering och 

minimal blodförlust under operationen. Vanliga diagnoser hos patienter som genomgår 

artroskopisk axelkirurgi är bl.a. impingementsyndrom (kompression av rotatorcuff) i 

skulderled, bicepstendinit, rotatorcuff-ruptur i skulderled, artros i axelled, ospecifik 

smärta i överarm, recidivluxation/subluxation i axelled, tendinit med förkalkning i 

skulderled samt adhesiv kapsulit i skulderled (9,10). 

 

Smärta 

International Association for the Study of Pain – IASP (11) har fastställt en definition 

av smärta så här: 

”Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med 

vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada”. 

 

Akut smärta beskrivs ofta som smärta med ett tidsförlopp som är väl avgränsat och där 

en koppling vanligtvis finns till en faktisk vävnadsskada såsom trauma, ortopediska 

ingrepp och inflammatoriska tillstånd (5). Smärta innefattar både känslomässiga och 

sensoriska komponenter och är en subjektiv upplevelse. Smärtupplevelsen behöver inte 

enbart bero på signalerna från skadad eller påverkad vävnad utan även på patientens 

totala status, t.ex. mentalt, fysiskt, emotionellt, kulturellt och socialt. Lindahl, Winsö 
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och Åkeson (12) belyser vikten av att skräddarsy anestesiform och premedicinering för 

att möta patientens krav och behov. Generell anestesi, regional/lokal anestesi eller en 

kombination av dessa är de grundläggande metoder som används under en operation 

och tillsammans med andra komponenter för smärtlindring kan en god postoperativ 

smärtlindring uppnås. Ett gott samarbete mellan patient, operatör och anestesiolog 

ligger till grund för detta mål (13). En bra strategi för postoperativ smärtlindring ska 

finnas både pre- intra- och postoperativt (14,15). Det är viktigt med en god 

smärtlindring för att patienten ska få en snabb återhämtning, ett bra resultat av 

operationen med så minimala bieffekter som möjligt samt en ökad tillfredsställelse 

(4,16,17). 

 
Smärta postoperativt är inget självklart utfall efter ett kirurgiskt ingrepp, utan kan med 

en god preoperativ strategi förebyggas eller reduceras (18). Tyvärr beskrivs 

förekomsten av smärta efter de flesta typer av kirurgi direkt på den postoperativa 

avdelningen. Dickerson (19) beskriver hur akut smärta ska hanteras främst avseende 

polikliniska enheter för kirurgi och dess betydelse för patienten. Det är viktigt med 

planering samt god kommunikation mellan patient, omvårdnadspersonal och läkare för 

prevention men även avseende snabb behandling av akut uppkommen smärta. 

Anestesiologen bör ha goda kunskaper i anläggandet av regional anestesi samt olika 

nervblockader. Ett flertal tekniker för olika nervblockader samt multimodal analgesi 

(MMA) beskrivs i litteraturen där fördelar och nackdelar jämförs med varandra samt 

betydelsen av dessa gällande smärta (1,2,4,8,13,20). Regionala nervblockader är en del i 

MMA där suprascapulär nervblockad (SSNB) och interscalen brachial plexusblockad 

(IBPB) beskrivs som de mest vanligt förekommande (13,16,21,22). Codding och Getz 

(13) beskriver IBPB som ”the golden standard” för regional anestesi vid axelkirurgi 

med ökande popularitet där 42 % av patienterna som genomgick artroskopisk 

axelkirurgi i USA erhöll IBPB. Resultatet jämfört med kontrollgrupper som inte erhöll 

någon nervblockad visade snabb analgesi, minskad konsumtion av opioider, mindre 

illamående samt kortare vårdtider efter artroskopisk axelkirurgi. Warrender et al. (16) 

gjorde en review med 40 studier som undersökte smärta efter poliklinisk artroskopisk 

axelkirurgi, där 15 studier undersökte nervblockader, 4 oral analgesi, 12 subacromiala 

infusioner, 8 jämförde multipla smärtstrategier och en utvärderade kylbehandling 

(kryoterapi). Resultatet visade att IBPB var den mest effektiva metoden för postoperativ 

smärtlindring efter dessa ingrepp. Vid tillägg av dexametason, clonidin, intrabursalt 
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oxycodon eller magnesium förlängdes durationen och effekten av IBPB, men även oralt 

intag av pregabalin och etoricoxib gav minskad smärta samt ökad 

patienttillfredsställelse postoperativt. Hussain et al. (2) gjorde en review där syftet var 

att jämföra den analgetiska effekten och säkerheten för IBPB och SSNB efter 

axelkirurgi. Inga signifikanta skillnader sågs de första 24 timmarna postoperativt 

avseende opioidkonsumtion, smärtlindring, bieffekter eller missnöje. SSNB 

rekommenderas ändå utifrån mindre risk för komplikationer vid anläggandet jämfört 

med IBPB. Uquillas et al. (4) presenterar en review där postoperativ smärta efter 

artroskopisk rotatorcuff-ruptur beskrivs och resultatet visade att patientgruppen som fått 

MMA hade mindre smärta 5 timmar postoperativt samt vid varierande tidpunkter dag 4 

efter operationen jämfört med placebogruppen som fått enbart opioider. Behovet av 

extra smärtlindring de första 24 timmarna visade också en signifikant minskning hos 

patienter som erhöll MMA jämfört med placebogruppen. 

Kryoterapi (kylbehandling) är en icke farmakologisk behandling som beskrivs som del i 

den postoperativa smärtlindringen (4,13,16). Positiva effekter har visat sig vara mindre 

smärta, minskad svullnad, mindre användande av opioider samt bättre sömn, framför 

allt första dygnet efter artroskopisk axelkirurgi (4,13). De eventuella bieffekter som kan 

uppstå av kryoterapi är frostskador på huden om den exponeras för kyla under lång tid, 

speciellt viktigt är det att kontrollera på de patienter som har fått en regional 

nervblockad lagd. 

 
De vanligaste bieffekterna av smärtbehandling postoperativt med opioider beskrivs vara 

dåsighet, postoperativt illamående och kräkning (PONV), minskad 

patienttillfredsställelse samt förlängd vistelse på sjukhus (22). PONV kan försena 

utskrivning, återhämtning samt patientens välbefinnande och därmed öka kostnaderna 

för sjukvården. PONV är den komplikation eller biverkan som patienterna minst önskar 

uppleva postoperativt. Användningen av läkemedel som inte har dessa bieffekter samt 

ordentligt vätsketerapi är gynnsamt för att undvika just PONV. Detta gäller inte bara 

PONV utan även illamående och kräkning efter utskrivning (PDNV). Cao och Ma (22) 

beskriver att i studier med 2170 vuxna patienter som genomgått poliklinisk kirurgi i 

generell anestesi upplevde 37 % PDNV. Det visade sig att patienter som haft PONV på 

den postoperativa avdelningen hade 3 gånger så hög risk för PDNV. 

För patienter på den postoperativa avdelningen som vaknar efter generell anestesi och 

upplever svår smärta upplevs detta som otroligt stressande (18). Patientens upplevelse 
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av hur nöjda de är efter operationen är starkt kopplad till smärtbehandlingen och dess 

eventuella bieffekter. Vidare beskrivs att rädsla för postoperativ smärta är patientens 

vanligaste oro preoperativt och även om läkemedlen och den kirurgiska teknologin 

förbättras upplever majoriteten av patienter måttlig till svår smärta. Smärta är inte bara 

ett intensivt obehag som kan fördröja återhämtning och läkande, den kan även leda till 

allvarliga fysiologiska komplikationer eftersom den frisätter stresshormoner (5). Dåligt 

kontrollerad smärta kan resultera i psykiska och fysiska konsekvenser som i sin tur kan 

ge förlängd sjukhusvistelse samt utveckla kronisk smärta (15,23,24). Kronisk smärta 

innebär att den postoperativa smärtan kvarstår minst två till tre månader efter 

operationen (25,26). Preoperativ oro kan också leda till mer smärta postoperativt 

jämfört med de som inte kände oro preoperativt. 

 
Postoperativ återhämtning 

Patienters förväntningar ses i många studier vara kopplade till hur de postoperativa 

utfallen upplevs (27). Codding och Getz (13) undersökte sambandet mellan patienters 

preoperativa förväntningar och postoperativ smärta vid axelkirurgi där resultatet visade 

att de med positiva förväntningar hade mindre skattad smärta samt bättre välmående 

postoperativt än de som inte hade några förväntningar. Waljee et al. (27) gjorde en 

review med 13 studier som också undersökte sambandet mellan patienters preoperativa 

förväntningar och postoperativ smärta men vid olika typer av kirurgiska ingrepp; 8 av 

studierna fick resultatet att positiva förväntningar kunde relateras till lägre skattad 

smärta postoperativt. Den postoperativa återhämtningen beskrivs som fullständig när 

patientens funktion är återställd och uppkomna symtom/bieffekter har gått tillbaka. 

Enligt Bowyer & Royse (28) skattas processen kring förbättrad postoperativ 

återhämtning vid tre stadier; det första skattas från operationsslut till utskrivning från 

anestesiavdelningen, det andra från utskrivning och hemgång och det tredje tills normal 

funktion är återställd. Det andra och tredje stadiet domineras av smärta, fysiologi och 

funktion. Olika verktyg utformade av institutioner eller vårdgivare används för 

definition av återhämtning och beskrivs utifrån kategorierna tidig, mellan eller sen fas. 

Den tidiga postoperativa fasen beskrivs som de första 24 timmarna eller de första sju 

dagarna. Utfallen i den tidiga fasen utgörs av mestadels smärta, illamående, 

medicinering och delirium. Mellanfasen beskrivs som de första 28 eller 60 dagarna 

postoperativt där smärta, oro, depression, fysiskt nedsatt förmåga och kognitiv funktion 

utgör stor del. Den sena fasen beskrivs som de första sex veckorna eller tre månaderna 
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postoperativt där rester av de symtom som beskrivs i tidig- och mellanfas kan finnas 

kvar. Avseende polikliniska verksamheter för kirurgi ligger fokus på patientens 

återhämtning de första 24 timmarna upp till 7 dagar postoperativt. 

 
Smärtskattning 

Bedömning av patienters postoperativa smärta är en utmaning för all 

omvårdnadspersonal (18). Att mäta smärta på ett korrekt sätt är en förutsättning för en 

adekvat behandling (29,30). För att kunna ge patienten detta och kvalitetssäkra de 

smärtbehandlingsmetoder som används är en skattning av patientens smärtintensitet 

nödvändigt och bör ge svar på följande frågor: intensitet, lokalisation, varaktighet och 

karaktär (5,18). I möjligaste mån ska patienterna själva skatta sin smärta postoperativt, 

detta regelbundet och om möjligt både i vila och i rörelse (18,30). En värdering om 

smärtan är adekvat i relation till det ingrepp patienten genomgått eller om det finns 

andra orsaker till smärta tas i beaktande, t.ex. komplikationer eller annat påkommet 

sjukdomstillstånd (5,18). Smärta ska utvärderas både före och efter givna läkemedel. 

 

Flera mätinstrument har utvecklats men ingen är ansedd som det självklara valet 

(16,18,29). Smärta kan mätas eller skattas med t.ex. numeric rating scale (NRS) eller 

visuell analog skala (VAS) (figur 1) och valet av skala bör anpassas utifrån patientens 

specifika situation och behov (18). NRS innebär att patienten väljer en siffra mellan 0 

(ingen smärta) och 10 (värsta tänkbara smärta) (30–32). Patienten kan ange siffran 

verbalt, markera siffran på en linjal eller sätta ett kryss på en pappersskala. Vid 

användning av VAS anger patienten sin smärta antingen med en markör eller också ett 

kryss utmed en exakt 10 cm lång linje, med ändpunkterna 0 (ingen smärta) och 10 

(värsta tänkbara smärta) (4,18,29,31). Skalan läses av med hjälp en linjal på 10 cm. 

Skalan finns även med en sida för patienten och en graderad sida för personalen att läsa 

av. 
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Figur 1. Numeric rating scale/Visuell analog skala, instrument för skattning av smärta. Publicerad med 

skriftligt tillstånd av Susanne Flodin (33). 

 

 

 

Både NRS och VAS beskrivs som vanligt förekommande vid skattning av postoperativ 

smärta (18,30). NRS lämpar sig för användning hos vuxna patienter, oavsett ålder samt 

även för de med mild till måttligt nedsatt kognitiv förmåga (30,32). Goulet et al. (32) 

beskriver fördelarna med NRS som enkel att använda och förstå samt kräver inga 

särskilda kunskaper. Det behövs heller inga verktyg såsom penna, papper eller tryckta 

kort och är lätt använda vid telefonintervjuer (4,31,34). Studier som rapporterat 

upplevelse av smärta har delat upp NRS i tre grupper; 0-3 mild smärta, 4-6 måttlig 

smärta och 7-10 svår smärta. Flertalet studier har gjorts avseende validiteten hos olika 

smärtskattningsskalor och NRS har visat sig ha hög validitet (35). Kliger et al. (29) 

beskriver att VAS har hög tillförlitlighet, inte kräver några verbala- eller särskilda 

läsegenskaper, har låg sannolikhet att missförstås jämfört med andra utvärderingsskalor 

samt är enkel att använda. Tyvärr ses VAS som tidskrävande och ibland förvirrande för 

den kognitivt påverkade patienten (18,30). Användaren behöver vara klartänkt, ha viss 

fingerfärdighet, om ingen färdig skala finns att visa behövs papper och penna eller en 

elektronisk enhet samt oförmågan att använda den vid telefonintervjuer (29). 

 

Teoretisk bakgrund 

Behovet av en omvårdnadsteori som vägleder sjuksköterskor i bedömning och hantering 

av smärta var länge stort (36). Kliniska rutiner och riktlinjer likaså vilket 

rekommenderas för att läkare, sjuksköterskor och annan omvårdnadspersonal ska kunna 

hjälpa patienter utifrån olika vårdnivåer på ett korrekt sätt. Riktlinjer beskriver en 
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process utifrån patienters allmäntillstånd, behov, behandling och utfall. Bedömningar 

gjorda av sjuksköterskor ligger till grund för många beslut rörande patienters tillstånd 

och behov av vård, så att använda korrekta metoder är av största vikt för att identifiera 

patienters problem och därmed undvika behandlingar som kan leda till oönskade utfall 

(37). Att utvärdera och behandla smärta postoperativt är en av många delar som 

sjuksköterskan ansvarar för. The Theory of Acute Pain Management erbjuder ett 

strukturerat koncept där man vill uppnå kunskap för hur smärta och bieffekter kan 

reduceras efter en operation eller ett trauma (14). Teorin är tillämpbar på vuxna 

patienter med akut smärta som upplevs som måttlig till svår. Utifrån smärtans skadliga 

bieffekter publicerades riktlinjer om hanteringen av akut postoperativ smärta av the 

Agency for Health Care Policy and Research (AHCPR) 1992. The theory of Acute Pain 

Management baseras på dessa riktlinjer utifrån empiriskt stöd och teoretisk definition. 

Det övergripande målet med teorin är att se till att patienten har så lite smärta som 

möjligt med minimala bieffekter såsom PONV, dåsighet, oro och stress. Känslor och 

stress är mer specifikt för konceptet smärta medans illamående, kräkning och dåsighet 

är mer specifikt för konceptet bieffekter. Förhållandet mellan dessa utgör en del av det 

övergripande konceptet i teorin. Patientens delaktighet är också en viktig del i teorins 

koncept och kan med fördel tillämpas i det elektiva flödet då sjuksköterskan och läkaren 

redan innan operationen har en strategi för hur patienten ska smärtlindras. Patienter har i 

samband med beslut om operation vissa förväntningar vad gäller effekten av operation 

och den postoperativa återhämtningen (27). Beslutet att genomgå en operation grundar 

sig på information från vårdgivaren och trots detta har många patienter inkorrekt 

uppfattning om både den givna diagnosen samt operationen. Att informera patienter 

noggrant inför en operation kan ge mer realistiska förväntningar, göra att de känner sig 

mer redo inför operationen, förebygga en del onödigt lidande samt göra att de känner 

sig tryggare i återhämtningen postoperativt när de skrivs ut till hemmet (9,38). 

 

Problemformulering 

Artroskopisk axelkirurgi är vanligt förekommande inom polikliniska verksamheter då 

det invasiva förfarandet är mindre jämfört med öppen kirurgi. Studier visar att ingreppet 

associeras med måttlig till svår smärta postoperativt där många olika metoder för 

anestesi och smärtlindring har jämförts utan tydligt resultat för vilken metod som bäst 

ger mindre postoperativ smärta. Då patienter åker hem samma dag som operationen 

ställs stora krav på den anestesiologiska planen samt ett bra samarbete mellan operatör, 
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anestesiolog och omvårdnadspersonal vad gäller smärta. En korrekt smärtskattning 

postoperativt är viktigt och om möjligt skattar patienten denna själv utifrån t.ex. NRS 

eller VAS. Postoperativ smärta kan i sin tur leda till försämrat resultat av operationen, 

ge fysiska och psykiska konsekvenser som i sin tur kan leda till förlängd sjukhusvistelse 

samt utveckla ett kroniskt smärttillstånd. Studier har visat att patienter som är 

välinformerade preoperativt upplever mindre smärta och oro än de som fått otillräcklig 

information. Patienters förväntningar preoperativt är starkt kopplat till smärtan 

postoperativt och därmed upplevelsen av hela det perioperativa förloppet. Genom 

systematiskt insamlade smärtskattningsdata från patienter som genomgått artroskopisk 

axelkirurgi polikliniskt avser denna studie att ta reda på hur patienter skattar sin smärta 

efter denna typ av ingrepp. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva och jämföra över tid hur patienter som genomgått 

artroskopisk axelkirurgi polikliniskt skattat sin smärta postoperativt och hur nöjda de 

var med den smärtstrategi som använts postoperativt. 

 

Frågeställningar 

Hur skattade patienterna sin smärta preoperativt, den första timmen samt de första sju 

dagarna postoperativt? Finns det skillnader vid olika tidpunkter i vila? Finns det 

skillnader vid olika tidpunkter i rörelse? Är patienterna nöjda med den smärtstrategi 

som använts postoperativt? 

 

Metod 

Design 

Metoden är en prospektiv jämförande studie (39). 

 
Urvalsmetod 

Urvalet är ett konsekutivt urval (39) med löpande urval från mars till och med maj 

2018, detta utifrån befintlig väntelista för patienter som väntar på artroskopisk 

axelkirurgi poliklinisk. Planen var att under den tidsperioden inkludera minst 60 

patienter men pga. för litet urval till studien förlängdes rekryteringstiden till och med 

oktober 2018. 
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Undersökningsgrupp 

Deltagare i studien utgörs av patienter som planerats för artroskopisk axelkirurgi 

polikliniskt på ett sjukhus i Mellansverige. Inklusionskriterier var: vuxna patienter ≥18 

år som har en operationsanmälan för artroskopisk axelkirurgi polikliniskt, är 

svensktalande utan behov av tolk, inte har någon kronisk smärtproblematik, demens 

eller funktionsvariation. Patienterna på vald operationsavdelning genomgår ett 

standardiserat vårdförlopp som pre- och intraoperativt innebär att de får läkemedel med 

de verksamma substanserna oxycodon och paracetamol samt en suprascapulär 

nervblockad. Huruvida de får någon form av NSAID alternativt cox 2-hämmare 

intraoperativt är beroende på typ av axelskada samt operatör. Postoperativt får de ett 

kylbandage på den opererande axeln samt recept på läkemedel innehållande oxycodon 

och paracetamol. Undantag förekommer med hänsyn till tidigare kända reaktioner eller 

överkänslighet mot något av de valda preparaten. De träffar även en fysioterapeut som 

går igenom och visar övningar som patienten ska göra postoperativt i rehabiliterande 

syfte. 

Patienter som blivit inlagda på sjukhuset postoperativt eller där operationen 

konverterats till öppen kirurgi exkluderades från analysen. Av de 66 patienter som 

tillfrågades om deltagande i studien blev 3 inlagda postoperativt, 1 konverterades till 

öppen kirurgi och 8 ville inte delta. Ytterligare 1 patient föll bort då det inte gick att få 

kontakt via telefon postoperativt som överenskommet. Totalt inkluderades 53 patienter i 

studien. De patienter som deltog i studien var i åldrarna 27 till 74 år vilket gav ett 

medelvärde på 56,9 år (tabell 1). Av dessa var två tredjedelar män och en tredjedel 

kvinnor. 

 
Tabell 1. Deltagarnas ålder och kön 

 

Variabel n m SD min  max CI 95 % % 

Ålder 53 56,9 10,4 27 74 54,0 59,8 - 

Män 35 - - - - - - 66,0 

Kvinnor 18 - - - - - - 34,0 

n = antal, m = medelvärde, SD = standardavvikelse, CI 95 % = 95 procentigt konfidensintervall, 

% = antal procent av totalen 



10  

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen är gjord med strukturerade telefonintervjuer (39) utifrån ett 

datainsamlingsprotokoll (bilaga 1). Patienterna ringdes upp dag 1 och dag 7 

postoperativt där huvudfrågorna var hur de själva skattat sin smärta utifrån NRS i både 

vila och i rörelse (5,18). NRS-skalan är i flertalet studier validitets- och 

reliabilitetstestad (40,41). NRS har visat sig vara användarvänlig och enkel för patienter 

att förstå samt väl lämpad för användning vid telefonintervjuer. Det är alltid den 

avsedda skalan som används som mätinstrument och början och slutet har alltid samma 

värde, dvs. 0 = ingen smärta och 10 = värsta tänkbara smärta. Reliabiliteten för NRS har 

i studier visat sig vara hög genom att många gånger jämföras med andra 

smärtskattningsskalor t.ex. VAS och då fått likvärdiga siffror på smärtintensiteten. Den 

sjunde dagen har data samlats in för hur patienten skattat sin smärta dag 2 till 6 

postoperativt utifrån en smärtdagbok (bilaga 2) som patienten fått med sig hem vid 

utskrivning och svarat på i hemmet. Antalet frågor vid intervjuerna var 5 huvudfrågor 

rörande upplevd smärta och behandlingsstrategi. Patienterna fick även frågan om hur 

nöjda de var med den smärtstrategi som använts efter operationen utifrån 4 

svarsalternativ; inte alls, mindre bra, bra eller mycket bra. Waljee et al. (27) beskriver 

att flera studier använt olika validerade undersökningar för att mäta patienters 

förväntningar och nöjdhet efter kirurgi gällande smärtlindring. Även Stiglitz et al. (9) 

betonar vikten av att följa upp inte bara smärta utan även nöjdhet postoperativt. I 

datainsamlingen ingår ett underlag där ansvarig operatör, anestesisjuksköterska samt 

anestesiolog på operationsdagen fyller i ett datainsamlingsformulär (bilaga 3) gällande 

smärta preoperativt, operationskod, lagd nervblockad samt ordination på smärtstillande 

läkemedel. Skattad smärta den första timmen har samlats in från befintlig patientjournal. 

 

Tillvägagångssätt 

Patienter som uppfyllde inklusionskriterier för denna studie informerades redan i 

kallelsen till operation genom att operationsplanerare på aktuell klinik bifogade en 

skriftlig information (bilaga 4) om studien till den övriga kallelsen. Informationen 

innehåller även kontaktuppgifter till författaren ifall frågor uppstod innan, under eller 

efter studiens genomförande. Tänkta deltagare i denna studie har informerats om studien 

och blivit införstådda i vad ett deltagande innebär samt att det är frivilligt och när som 

helst utan vidare förklaring kan avbrytas (39). Patienterna har informerats och sedan 

tillfrågats igen muntligt av ansvarig anestesisjuksköterska på operationsdagen vid 
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förberedelserna innan operationen. Patienten har då haft möjlighet att ställa eventuella 

frågor angående studien. Om patienten valt att delta har ett informerat samtycke (bilaga 

5) skrivits under och lagts i patientens journal för att sedan samlas upp av 

studieansvarig på den postoperativa avdelningen tillsammans med annan information 

om patienten. Patienten och författaren har fått var sitt exemplar av det underskrivna 

samtycket. Studien har genomförts genom att endast författaren och en annan på 

förhand utsedd anestesisjuksköterska ringt upp de patienter som godkänt deltagande i 

studien dag 1 samt dag 7 postoperativt och ställt avsedda frågor. Insamlade data har 

kodats för att bevara deltagarens konfidentialitet. Kodlistor och insamlade data har 

förvaras åtskilda och inlåsta och kommer förstöras när studien är färdig (39). Insamlat 

material har förvarats i ett låst skåp, åtskilt från kodlistor, som obehöriga inte haft 

tillgång till. 

 
Dataanalys 

Insamlade data från operations- och anestesijournal samt strukturerade telefonintervjuer 

har använts för analys av studiens resultat. Med beskrivande statistik (39) redovisades 

de skattade värdena av smärta pre- och postoperativt enligt NRS samt bakgrundsdata. 

Detta utifrån hur patienterna skattat sin smärta preoperativt, den första timmen på 

uppvakningsavdelningen samt i hemmet dag 1-7 i både vila och rörelse. Hur nöjda 

patienterna är med sin smärtbehandling samt bakgrundsdata redovisades också på detta 

sätt. Bakgrundsdata beskrevs utifrån antal patienter, ålder, kön, typ av operation, given 

nervblockad samt användning av kylbandage. Centralmått (medelvärde och dess 95 % 

konfidensintervall) har beräknats för att visa tyngdpunkten av variablerna i den 

studerade gruppen och spridningsmått (standardavvikelse) för att visa hur individer i 

gruppen spretar ut från centralmåttet (42). Friedmans test (39) har använts för att testa 

skillnader i smärtskattning mellan de 8 mätpunkterna i vila samt 7 i rörelse. Post-hoc 

test för multipla jämförelser mellan dagar av smärta har gjorts parvis med Friedmans 

Two-Way Analysis. Smärtskattningarna klassas utifrån ordinalskala då skattningen av 

smärta med NRS betraktas som en rangordning. Analysen sker med statistikprogrammet 

SPSS. 
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Forskningsetiska överväganden 

Tillstånd för genomförande av denna studie finns skriftligt från verksamhetschef på 

aktuell klinik samt Forskningsetiska rådet på Högskolan i Gävle då studien innehåller 

behandling av personuppgifter, detta enligt personuppgiftslagen (43). Forskningsetik 

innebär olika etiska aspekter av både forskningsprocessen och dess konsekvenser (44). 

Denna etiska reflektion har använts genom hela arbetet eftersom all forskning bör utgå 

från några etiska principer; godhetsprincipen (två principer i en) – att göra gott och att 

inte skada, värdighetsprincipen – respekt för människans värdighet och autonomi samt 

rättviseprincipen – rätten till lika värde och integritet (39). Författaren har sett till att de 

människor som berörs har lika värde, självbestämmande och integritet (42). Det finns 

alltid en risk att deltagarna inte är säkra på vad de godkänt i och med valet att tacka ja 

till deltagande i studien, varför ett informerat samtycke till deltagande i en 

forskningsstudie är en viktig del i etiken och innebär att personen har blivit väl 

informerad i och förstått vad som gäller redan innan deltagande accepteras (44). Under 

studiens gång har hänsyn tagits till det praktiska genomförandet och hur deltagarna i 

studien hanterats. En viktig fråga gällande trovärdighet har varit att bedöma om studiens 

syfte och frågeställningar uppnåtts med vald metod (42). Deltagarnas konfidentialitet är 

av största vikt och minsta avsteg från planen för detta kunde leda till ett oetiskt 

förfarande och utlämnande av deltagare som lovats anonymitet, därför har allt material 

som innehåller patientdata och andra identifierbara informationsuppgifter behandlats 

konfidentiellt. Patienternas identiteter har skyddats genom att formulären numrerats och 

inga obehöriga har haft tillgång till dessa uppgifter. Efter att studien genomförts har 

författaren funderat på etiken kring resultatet, hur studien presenteras och för vilka samt 

hur resultatet kan uppfattas (44). I detta fall kommer resultatet presenteras för 

medarbetare på anestesi- och ortopedkliniken på valt sjukhus utifrån full 

konfidentialitet. Detta för att utvärdera om de metoder som används som smärtlindrande 

pre- intra- och postoperativt vid denna typ av operation är tillräckliga eller om resultatet 

säger något annat. 
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Resultat 

Smärtskattning preoperativt 

Skattningen av smärta preoperativt har gjorts av alla deltagande patienter (n=53) och 

trots att medelvärdet för NRS är lägre i vila än i rörelse fanns inga signifikanta 

skillnader mellan dessa (tabell 2 och 3). Figur 2 visar att patienterna hade mer måttlig 

till svår smärta preoperativt i rörelse jämfört med i vila. 

 
Tabell 2. Skattad smärta enligt NRS i vila vid olika tillfällen. 

 

Variabler n m (SD) 95 % CI p 

NRS preop vila 
53 

4,4 (3,0) 3,6 5,3 NRS preop > dag 4, 5, 

6, 7 p = ˂ 0,001 

NRS 1:a h postop 
50 (53) 

5,7 (3,1) 4,8 6,6  

NRS dag 1 vila 53 4,1 (2,6) 3,4 4,9 NRS dag 1 > dag 4, 5, 
6, 7 p = ˂ 0,001 

NRS dag 2 vila 53 4,0 (2,8) 3,3 4,8 NRS dag 2 > dag 5, 6, 
7 p = ˂ 0,001 

NRS dag 3 vila 53 4,0 (2,7) 3,2 4,7  

NRS dag 4 vila 53 3,6 (2,5) 3,0 4,3  

NRS dag 5 vila 53 3,3 (2,3) 2,7 3,9 NRS dag 5 > dag 6, 7 
p = 0,004 

NRS dag 6 vila 53 3,1 (2,3) 2,5 3,7  

NRS dag 7 vila 53 2,9 (2,3) 2,3 3,5  

n = antal, m = medelvärde, SD = standardavvikelse, CI 95 % = 95 procentigt konfidensintervall, 

p = värde signifikansnivå 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 . Skattad smärta enligt NRS preoperativt i vila och rörelse (n=53). 
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Tabell 3. Skattad smärta enligt NRS i rörelse vid olika tillfällen. 

 

Variabler n m (SD) 95 % CI p 

NRS preop rörelse 53 5,4 (2,7) 4,6 6,1 NRS preop > dag 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7 p = ˂ 0,001 

NRS dag 1 rörelse 53 4,0 (2,3) 3,3 4,6 NRS dag 1 > dag 6, 7 

p = ˂ 0,001 

NRS dag 2 rörelse 53 4,4 (2,5) 3,7 5,0 NRS dag 2 > dag 3, 4, 
5, 6, 7  p = ˂ 0,001 

NRS dag 3 rörelse 53 4,1 (2,6) 3,4 4,8 NRS dag 3 > dag 4, 5, 
6, 7 p = ˂ 0,001 

NRS dag 4 rörelse 53 3,7 (2,3) 3,0 4,3 NRS dag 4 > dag 5, 6, 7 

p = ˂ 0,001 

NRS dag 5 rörelse 53 3,4 (2,3) 2,8 4,0 NRS dag 5 > dag 6, 7 

p = ˂0,001 

NRS dag 6 rörelse 53 3,1 (2,2) 2,5 3,7 NRS dag 5 > dag 7 

p = ˂ 0,001 

NRS dag 7 rörelse 53 2,5 (2,1) 1,9 3,1  

n = antal, m = medelvärde, SD = standardavvikelse, CI 95 % = 95 procentigt konfidensintervall, 

p = värde signifikansnivå 

 

 

Smärtskattning första timmen 

Av de totalt 53 patienter som deltog i studien var det 50 som hade skattat sin smärta den 

första timmen postoperativt enligt patientjournalen. Av dessa skattade en fjärdedel mild 

smärta, en tredjedel måttlig smärta och knappt hälften svår smärta (figur 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 3. NRS första timmen postoperativt (n=50). 
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jämfört med dag 5 postoperativt. Visuellt tenderar smärtan enligt NRS att minska för 

var dag som följer. Andelen med svår smärta minskar, lätt smärta ökar och antalet med 

måttlig smärta tenderar att vara stabilt över tid (figur 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. NRS indelat i 3 grupper dag 1-7 i vila postoperativt (n=53). 

 

 

Smärtskattning i rörelse 

Skattningen av smärta i rörelse har gjorts av alla 53 patienter dag 1-7 och visar att det 

finns signifikanta skillnader i skattad smärta över tid (X2 = 108,247, p= ˂ 0,001)(tabell 

3). Smärtan skattas lägre postoperativt dag 1-7 jämfört med preoperativt, dag 6-7 

jämfört med dag 1, dag 3-7 jämfört med dag 2, dag 4-7 jämfört med dag 3, dag 5-7 

jämfört med dag 4, dag 6-7 jämfört med dag 5 samt dag 7 jämfört med dag 6. Visuellt 

tenderar smärtan enligt NRS att öka dag 2 och 3 jämfört med dag 1 postoperativt för att 

sedan minska igen. Andelen med måttlig till svår smärta ökade dag 2 och 3 för att sen 

minska fortsatt för varje dag som följer (figur 5). 
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Figur 5. NRS indelat i 3 grupper dag 1-7 i rörelse postoperativt (n=53). 

 

 

Skattad nöjdhet 

Figur 6 visar skattningen av hur nöjda patienterna var med vald smärtstrategi 

postoperativt; drygt hälften tyckte den var mycket bra, drygt en tredjedel bra samt några 

få mindre bra eller vet inte. Ingen hade svarat inte alls. 

 
 

Figur 6. Skattad nöjdhet för postoperativ smärtstrategi (n=53). 
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Av 53 patienter hade 49 fått med ett kylbandage hem varav 3 inte använt det. Figur 7 

visar att knappt en tredjedel av de patienter (n=46) som använt kylbandaget tycker att 

det smärtlindrar mycket bra, mindre än hälften bra, ett par inte alls och drygt en 

fjärdedel vet inte. Ingen hade svarat mindre bra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 7. Skattad nöjdhet för smärtlindring av kylbandage postoperativt (n=46). 

 

 

Bakgrundsdata 

En tredjedel av patienterna opererades med benexcision av något slag och nästan hälften 

med myotomi/tenotomi eller sensutur (tabell 4). Resten av patienterna opererades med 

någon av övriga operationer. Operationskoder är hopslagna och indelade i grupper; 

 
NBK09/ NBK19 Excision av benfragment i axelled/överarm, partiell eller total excision 

av ben i axel/överarm. 

NBH71/ NBT19/ NBE91/ NBB99/NBM79/ NBL99/ NBG09 Artroskopisk operation för 

recidiverande luxation eller instabilitet i humeroscapularled, mobilisering av 

humeroscapularled, operation på ledkapsel eller ledband i skulderled, annan primär 

ledprotesoperation i skulderled, excision av bursa i axel/överarm, operation på muskel 

eller sena i axel/överarm, excisionsartoplastik i humeroscapularled. 

NBA11, NBA21 Artroskopisk exploration av axelled/överarm, artroskopisk biopsi av 

mjukdelar i axelled/överarm. 

NBF 11 Artroskopisk partiell synovektomi i humeroscapularled. 

NBL39/NBL49 Myotomi eller tenotomi i axel/överarm, sutur eller reinsertion av sena i 

axel/överarm. 
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Tabell 4. Deltagare och operationer sorterade efter koder (n=53). 
 

Variabel n % 

NBK09, NBK19 19 35,8 

NBH71, NBT19, NBE91, NBB99, NBM79, NBL99, NBG09 5 9,4 

NBA11, NBA21 4 7,5 

NBF11 1 1,9 

NBL39, NBL49 24 45,3 

n = antal, % = antal procent av totalen 

 

 

 

Alla utom 1 av patienterna fick en suprascapulär nervblockad intraoperativt (tabell 5). 

De flesta blockaderna utfördes av operatören och några få av anestesiläkare. Nästan alla 

lades blint med undantag av enstaka som blev lagda med ultraljud. Kompletterande 

nervblockad förekom på 4 av patienterna pga. svår smärta. 

 
Tabell 5. Lagd nervblockad, utförare samt metod (n=53). 

 

Variabel n % 

Suprascapulär 52 98,1 

Ingen alls 1 1,9 

Operatör 45 86,5 

Anestesiläkare 7 13,2 

Blint 47 90,4 

Ultraljud 5 9,4 

Kompletterande blockad 

Interscalen brachial plexus 

4 - 

n = antal, % = antal procent av totalen 
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Diskussion 

Huvudresultat 

Av totalt 53 patienter var det 50 som hade skattat sin smärta den första timmen 

postoperativt och nästan hälften skattade svår smärta. Skattningen av smärta i vila och 

rörelse har gjorts av alla 53 patienter dag 1-7; smärtan i vila är mindre postoperativt dag 

4-7 jämfört med preoperativt samt mindre dag 4-7 jämfört med dag 1-3. I rörelse är 

smärtan mindre postoperativt dag 1-7 jämfört med preoperativt. Skattningen på hur 

nöjda de är med den smärtstrategi som används postoperativt visar att mer än hälften av 

patienterna tycker den är mycket bra och mer än en tredjedel bra. 

 

Resultatdiskussion 

Artroskopisk axelkirurgi associeras i litteraturen (4,5) med postoperativ smärta. Gandhi 

et al. (18) visar i sin studie att regional analgesi är överlägsen opioider vad gäller 

hantering av postoperativ smärta, speciellt när det gäller ortopedisk kirurgi. I denna 

studie fick 52 av totalt 53 patienter SSNB för att förebygga postoperativ smärta. 

Resultatet visade att den första timmen skattade en tredjedel måttlig smärta och knappt 

hälften skattade svår smärta. Warrender et al. (16) påvisar att både IBPB och SSNB är 

effektiva metoder för god smärtlindring efter axelkirurgi och ger mindre smärta den 

första timmen postoperativt jämfört med placebogruppen samt visar en minskning av 

opioidkonsumtionen innan utskrivning från den postoperativa avdelningen med 31-33 

%. Hussain et al. (2) jämför IBPB och SSNB vid axelkirurgi och den första timmen upp 

till 24 timmar postoperativt ger IBPB mindre skattad smärta jämfört med SSNB. Stiglitz 

et al. (9) undersöker hur patienter skattar sin smärta efter artroskopisk axelkirurgi i 

generell anestesi och/eller IBPB bl.a. på operationsdagen, dag 1-3 och dag 7 

postoperativt. Resultatet visar mindre smärta den första timmen jämfört med 

preoperativt, högre smärta dag 1 och 2 jämfört med operationsdagen postoperativt samt 

inga skillnader dag 7 jämfört med preoperativt. Opioidkonsumtionen under dessa 

mätningar är högst på operationsdagen och minskar sedan löpande under mättiden. 

Denna studie visade att smärtan i vila var mindre postoperativt dag 4-7 jämfört med 

preoperativt samt mindre i rörelse postoperativt dag 1-7 jämfört med preoperativt. 

Användningen av IBPB jämfört med andra nervblockader visar överlag högre nöjdhet 

hos patienterna (18) Nöjdhet med vald smärtstrategi hos patienterna i denna studie 

visade att drygt hälften svarade mycket bra och drygt en tredjedel svarade bra. 
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Användningen av kylbehandling i denna studie visade att knappt en tredjedel och nästan 

hälften av patienterna (n=46) tyckte att det smärtlindrar mycket bra och bra. Enligt 

Uquillas et al. (4) associeras kylbehandling med mindre smärta och svullnad, minska 

opioidkonsumtion och bättre sömn efter artroskopisk axelkirurgi. 

Brolin och Throckmorton (8) visar i sin studie att en MMA med kort- och 

långtidsverkande opiater, antiinflammatoriska läkemedel samt neuroleptika tillsammans 

med en regional anestesi är ett koncept som ger mindre postoperativ smärta efter 

artroskopisk axelkirurgi hos den polikliniska patienten. Dickerson (19) beskriver 

uppdaterade riktlinjer utifrån American society of Anesthesiologists hantering av akut 

smärta vid polikliniska enheter för kirurgi, där bl.a. vikten av en preoperativ analgetisk 

plan och användningen av MMA beskrivs för en god smärtstrategi. 

The Theory of Acute Pain Management (14) är tillämpbar på vuxna patienter med akut 

smärta som upplevs vara måttlig till svår. Teorins syfte är att erbjuda ett koncept som 

ger kunskap för hur smärtan kan reduceras efter t.ex. en operation. Patienterna i denna 

studie hade till största del skattat smärtstrategin postoperativt som mycket bra och bra. 

 
Metoddiskussion 

Urvalsmetoden (39) i denna studie känns adekvat med tanke på studiens syfte. Valet att 

hämta data ur anestesijournalen gav god information bortsett från den första timmen 

postoperativt där det saknades dokumentation på 3 av patienterna (n=53) vilket skulle 

kunna förklaras av att de sov efter anestesin eller inte kunde skatta sin smärta då. Att 

använda sig av telefonintervjuer samt smärtdagbok visar ett gott resultat då alla 53 

patienter fyllde i smärtdagboken i hemmet dag 2-6 och utvärderades vi telefonintervjun 

dag 7. Endast 1 patient var otillgänglig via telefon enligt överrenskommelse varför 

denna exkluderades ur studien. 

 
Styrkor i denna studie utgörs av datainsamlingen som gjorts från patientjournalen, 

telefonintervjuer vid 2 tillfällen samt patientens egen dokumentation av den skattade 

smärtan mellan dessa samtal. Smärtdagboken underlättar för patienten att återge de 

skattade värdena enligt NRS och minskar risken att blanda ihop de dagar och tillfällen 

de skattat sin smärta på. Att bli uppringd i hemmet istället för att träffas på en avtalad 

plats minimerar ansträngningarna för deltagarna. Det är enbart författaren och en till på 

förhand utsedd anestesisjuksköterska som haft postoperativ kontakt med patienterna 

enligt ovan beskrivna metod. Författaren har inte varit delaktig i patienternas 
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omvårdnad i form av ansvarig anestesisjuksköterska på operationssal eller på den 

postoperativa avdelningen. 

 
Minus i studien är att önskat antal deltagare inte kom upp i angivet antal enligt 

urvalsmetod. Detta kan förklaras med förändringar i strukturella resurser bl.a. genom 

förändrad tillgång av operatörer under datainsamlingstiden på ett sätt som var utom 

studiens kontroll. Inga jämförelser av eventuellt intagna läkemedel som ordinerats av 

operatör eller annat finns beskrivet i studien. Studien har heller inte tagit hänsyn till 

vilken sida som opererats med hänsyn till om patienten är höger- eller vänsterhänt, 

liksom skadeorsak samt tiden mellan skadetillfälle och operation. Hur lång operationstid 

samt hur mycket vätska som spolats in i den axel som opererats har heller inte tagits 

med. 

 
Kliniska implikationer för omvårdnad 

Patienterna upplever mest smärta första timmen postoperativt vilket betonar vikten av 

att snabbt utvärdera och åtgärda eventuell smärta så snart det är möjligt utifrån 

patientens status på den postoperativa avdelningen. Smärtstrategin pre- och 

intraoperativt behöver ses över för att minska upplevelsen av måttlig till svår smärta 

första timmen postoperativt men även dag 2 och 3. 

 
Förslag på fortsatt forskning 

Utifrån resultatet från denna studie bör rutinen för rådande smärtstrategi ses över med 

syfte att minska patienternas smärta efter artroskopisk axelkirurgi, framför allt den 

första timmen postoperativt men även de första 3 dygnen. Förslagsvis kan nya studier 

göras med interventions- och kontrollgrupper med andra typer av nervblockader samt 

tillägg av andra läkemedel som en del i MMA. Detta för att eventuellt kunna 

implementera nya eller alternativa behandlingsstrategier för att bättre lindra den 

postoperativa smärtan. 

 

Slutsats 

Nästan hälften av patienterna skattade svår smärta den första timmen postoperativt 

vilket betonar vikten av att snabbt utvärdera och åtgärda smärta så snart det är möjligt 

utifrån patientens status på den postoperativa avdelningen. Smärta i vila är mindre 
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postoperativt dag 4-7 jämfört med preoperativt samt mindre dag 4-7 jämfört med dag 1- 

3. I rörelse är smärtan mindre postoperativt dag 1-7 jämfört med preoperativt. 

Smärtstrategin pre- och intraoperativt behöver ses över för att minska upplevelsen av 

måttlig till svår smärta första timmen postoperativt. Mer än hälften av patienterna tycker 

vald smärtstrategi är mycket bra och mer än en tredjedel bra. 
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