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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Akut postoperativ smärta underbehandlas i stor utsträckning. Studier har visat att 

kvinnor har mer ont postoperativt än män. Dock är det oklart om kvinnor får lika mycket 

smärtbehandling som män. Multimodal smärtbehandling rekommenderas för att optimera 

smärtlindringen postoperativt. Detta bör studeras närmare för att avgöra om den dagkirurgiska 

vården är jämställd eller ej ur smärtbehandlingssynpunkt.  

Syfte: Att studera smärta postoperativt i samband med dagkirurgi ur ett 

jämställdshetsperspektiv samt undersöka om det föreligger någon skillnad i smärtskattning 

och administrerad smärtbehandling mellan män och kvinnor.  

Metod: En deskriptiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats, inklusive datainsamling från 

patientjournal och patientdatasystem. Studien genomfördes på en dagkirurgisk enhet i 

Mellansverige, och inkluderade 69 patienter, 37 kvinnor och 32 män, ASA-klass 1-3. 

Patienterna smärtskattades muntligen inom 1 h, 2 h och 24 h postoperativt enligt NRS. Data 

kring analgetikum samlades in från ett patientdatasystem. 

Resultat: Kvinnor hade statistiskt signifikant mer ont inom första timmen postoperativt samt 

fick statistiskt signifikant mindre mängd opioider jämfört med männen. Kvinnorna tenderade 

att få mindre NSAID samt mindre multimodal smärtbehandling än männen.  

Slutsats: Den postoperativa smärtbehandlingen efter dagkirurgi är ej jämställd. Kvinnor bör 

erhålla mer opioider samt NSAID när det är möjligt för att optimera smärtlindringen 

postoperativt.  
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ABSTRACT 
 
Background: Acute postoperative pain goes undertreated to a large extent. Previous studies 

have shown that women experience more postoperative pain than men, although it’s unclear 

whether women receive the equivalent amount of pain relief to that of men.  Multimodal pain 

management is recommended to optimize postoperative pain relief. This needs to be studied 

further, to clarify whether pain management is gender equal in outpatient surgery. 

Aim: To study postoperative pain from a gender equality perspective at an outpatient surgery 

center, and to examine whether there is any difference in pain intensity and pain management 

between men and women. 

Method: The study was a descriptive cross-sectional study with a quantitative approach, 

including data collection from medical records and patient data management system. The 

study was conducted at an outpatient surgery center in central Sweden, and included 69 

patients, 37 women and 32 men, ASA 1-3. Pain was measured with NRS verbally, <1 h, 2 h 

and 24 h postoperative. Pain management data was collected from a patient data management 

system.  

Results: Women experience statistically significant more pain within the first postoperative 

hour and received statistically significant less opioids than men. Women had a tendency to 

receive less NSAID and multimodal pain management than men.  

Conclusion: Postoperative pain management after outpatient surgery is not gender equal. 

Women should receive more opioids and NSAID when possible to optimize postoperative 

pain relief. 
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1.0 BAKGRUND 

1.0.1 Dagkirurgi och akut postoperativ smärta 
  

Dagkirurgi innebär planerad kirurgi som kräver anestesi och en period med övervakning efter 

ingreppet och patienten skrivs ut från sjukhuset samma dag (Naalsund & Steen-Hansen, 

2011). Dagkirurgi är kostnadseffektivt och säkert, medför kortare tid på sjukhus och leder till 

snabb mobilisering vilket är positivt för patienten (Brattwall, Warrén-Stromberg & Jakobsson, 

2012). Risken att drabbas av sjukhusinfektioner minskar, patienterna kommer snabbt tillbaka 

till sin vanliga miljö och rehabiliteras därmed snabbare (Naalsund & Steen-Hansen, 2011). 

Dagkirurgi är dessutom förenat med hög patienttillfredsställelse, få återbesök, få 

komplikationer och inga dödsfall är definitivt relaterade till dagkirurgi (Majholm et al., 2012; 

Mattila & Hynynen, 2009;). Det finns anledning att tro att dagkirurgi kommer att öka 

framöver (Brattwall, Warrén-Stromberg & Jakobsson, 2012).   

  

De flesta patienter som genomgår kirurgiska procedurer upplever akut postoperativ smärta, 

men vetenskaplig forskning tyder på att mindre än hälften av patienterna rapporterar adekvat 

postoperativ smärtlindring (Chou et al., 2016). Smärta definieras av International Association 

for the Study of Pain som en obehaglig och/eller känslomässig upplevelse kopplad till faktisk 

eller hotande vävnadsskada (Gordh & Sjölund, 2016). Akut smärta kännetecknas av att den 

har kort varaktighet, mindre än tre månader, och att smärtan minskar över tid. Peroperativ och 

postoperativ smärta är akut smärta som uppstår vid kirurgiska ingrepp (Dihle, 2011). 

Smärtbehandling definieras i denna studie som dem läkemedel som ges i syfte att minska 

patienters smärta. Smärtlindring definieras som den effekt som uppstår när smärtan minskar 

eller försvinner hos patienten. 

  

Enligt Wu och medarbetare (2005) påverkar postoperativ smärta inte bara patientens 

välbefinnande utan inverkar också negativt på patientens återhämtning efter kirurgin. 

Postoperativ smärta är ogynnsamt av flera olika anledningar med inverkan på bland annat 

respiration, cirkulation, mobilisering och sårläkning (Gordh & Sjölund, 2016). Dessutom är 

postoperativ smärta en riskfaktor för utvecklingen av kronisk smärta (Kehlet, Jensen & 

Woolf, 2006; Gordh & Sjölund, 2016). Den kaskadreaktion som uppstår i kroppen vid 

obehandlad akut smärta innefattar försämrad cirkulation i skadeområdet, takykardi och 

hypertension med risk för myokardischemi, fördröjd mobilisering, ökad trombosrisk, nedsatt 

mag-tarmfunktion (illamående och kräkningar), urinretention, försämrad lungfunktion 
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(atelektaser, pneumoni, hypoxi) samt psyokolgiska effekter med långtidspotentiering av 

smärtan (Gordh & Sjölund, 2016). Smärta efter dagkirurgi är den vanligaste orsaken till att 

patienten inte kan åka hem som planerat postoperativt (Mattila & Hynynen, 2009). Icke 

adekvat smärtlindring är samtidigt den ledande orsaken till icke förväntad inskrivning eller 

återinläggning på sjukhus efter utskrivning inom 30 dagar efter dagkirurgi. Smärta är en 

potentiellt förebyggbar orsak till inläggning eller återinläggning på sjukhus efter dagkirurgi 

(Coley, Williams, DaPos, Chen & Smith, 2002). 

 

1.0.2 Smärtskattning  
 

Flertalet vedertagna och validerade smärtskattningsinstrument och skalor finns framtagna för 

att kunna göra rättvisa bedömningar av patienters smärta. Enligt Vårdhandboken (2016) är 

Numeric Rating Scale (NRS) en numerisk skala som innebär att patienten väljer en siffra 

mellan 0 (ingen smärta) och 10 (värsta tänkbara smärta). NRS är en skala med hög känslighet, 

bättre än både Visual analogue scale (VAS) och Verbal Rating Scale (VRS) (Ferreira-

Valente, Pais-Ribeiro, & Jensen, 2011; Hjermstad, 2011). NRS är den skala som föredras av 

patienterna. De anser att den är enklast att förstå och den går även bra att använda utan något 

verktyg eftersom den går att skatta muntligt från 0-10 (Ferreira-Valente, Pais-Ribeiro, & 

Jensen, 2011; Hjermstad, 2011). Även vid mätning i skillnader mellan könen rankas NRS 

högst. Det finns ingen signifikans för att använda VAS ifall skillnader mellan könen är syftet 

med mätningen (Ferreira-Valente, Pais-Ribeiro, & Jensen, 2011).  

 

Det finns en diskrepans mellan sjuksköterskornas skattning av patienternas smärta och 

patienternas egen skattning av densamma. Signifikanta skillnader har mätts upp vid triagen på 

akutmottagningar och inne på akutmottagningen (Puntillo, Neighbor, O’Neil, & Nixon, 2003; 

Giusti, Reitano & Gili, 2018). I 55% av fallen korresponderar sjuksköterskans och patientens 

skattning av smärtan och i inga fall skattar sköterskan smärtan högre än patienten (Giusti, 

Reitano, & Gili, 2018). Utbildning av personalen i smärta och smärtbehandling, utveckling av 

tydliga och lättillgängliga riktlinjer samt att en smärtansvarig sjuksköterska utses kan 

förbättra smärtbehandling på en enhet och har tidigare tenderat att minska smärtan 

postoperativt för patienter (Andersson et al., 2017). 
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1.0.3 Smärtbehandling och smärtlindring 
 

Om det är möjligt ska sjuksköterskor bidra till att förebygga, lindra och eliminera smärta. Sett 

ur ett humanistiskt perspektiv är det ovärdigt att låta en människa lida i onödan. Ur medicinsk 

synpunkt är det förenat med ökad risk för den mänskliga organismen, både fysiskt och 

psykiskt, om vårdpersonal inte intervenerar (Dihle, 2013). Grunden för den postoperativa 

smärtlindringen läggs före och under anestesin och därmed vilar ett stort ansvar på 

anestesisjuksköterskan som observerar och bedömer patienten under hela anestesin och aktivt 

åtgärdar vid misstanke om smärta/smärtgenombrott hos patienten. Anestesisjuksköterskans 

åtgärder pre- och intraoperativt syftar till att ge god anestesi och att lägga grunden för bästa 

möjliga förlopp efter operationen. Målet i den postoperativa fasen är att patienter inte ska 

ange en smärtintensitet som överskrider 3 på NRS-skalan (Dihle, 2013). 

Anestesisjuksköterskan kan bidra till att förbättra omvårdnadspraxis genom att öka sin 

kunskap om smärta och engagera sig i patienters upplevelser av smärta så att några av dem 

som lider kan få det lite bättre (Dihle, 2013). 

  

Traditionellt behandlas nyopererade patienters smärta med opioider som ges vid behov, trots 

att studier visat att detta ger otillräcklig smärtlindring hos många patienter samt att 

biverkningar är vanligt. Förbättrad postoperativ smärtlindring ger minskat lidande samt färre 

postoperativa komplikationer vilket i förlängningen kan ge minskade vårdtider och 

vårdkostnader (Gordh & Sjölund, 2016). Multimodal smärtlindring rekommenderas för 

effektiv postoperativ smärtlindring, speciellt vid dagkirurgi. Multimodal smärtlindring uppnås 

genom att kombinera flera olika analgetikum som verkar på olika sätt (som opioider, NSAID, 

lokalanestetikum) som resulterar i en additativ synergistisk effekt, en lägre total dos av 

analgetika samt mindre biverkningar. Användandet av multimodal analgesi minskar 

patienternas skattade smärta samt behovet av postoperativ smärtlindring vid olika kirurgiska 

procedurer (Jin & Chung, 2001). Kombinationsbehandling med NSAID och opioider ger en 

bättre analgetisk effekt än enbart opiater, opioidförbrukningen minskar med 25-40 % och 

opioidrelaterade biverkningar som illamående och sedering minskar (Catapano, 1996; 

Werner, 2010). Systematiska opioider och NSAID plus lokal eller regional anestetikum skall 

övervägas när patienten upplever måttlig till svår smärta (Jin & Chung, 2001).  
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1.0.4 Könsskillnader i vård och behandling 

                                         

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS. 2017:30) är målet med hälso- och sjukvården 

“en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen” och vården ska ges med 

respekt för “alla människors lika värde”. Prioriteringsutredningen slog fast tre grundläggande 

prioriteringsprinciper för hälso- och sjukvården att följa, där människovärdesprincipen rankas 

högst av dessa. Enligt människovärdesprincipen har alla människor lika värde och samma rätt, 

oberoende av personliga egenskaper såsom exempelvis kön (Sveriges kommuner och 

landsting, 2009). 

  

Det finns dock stora skillnader mellan män och kvinnor när det gäller sjuklighet och 

dödlighet. Kvinnor lever i snitt 4,6 år längre än män i Sverige, men är å andra sidan sjukare 

och uppsöker sjukvården oftare än män (Socialstyrelsen, 2004). En förklaring som 

Socialstyrelsen ger i sin rapport (2004) till att kvinnor uppsöker vård oftare än män är att 

vården kan vara sämre anpassad till kvinnors behov och förutsättningar och därmed fungerar 

sämre för kvinnor. De menar att det något större vårdutnyttjandet kan spegla en frustration 

över bristande omhändertagande och mindre effektiv vård. Exempel på det kan vara kvinnor 

med kroniska smärttillstånd som gång på gång vänder sig till den öppna vården. 

Kostnaderna för läkemedel är totalt sett högre för kvinnor än för män, men mäns kostnader 

per recept är högre. Skillnaden har flera orsaker, och en fördjupad analys visar att män oftare 

får nyare och därmed dyrare läkemedel än kvinnor. Detta innebär dock i allmänhet inte högre 

kvalitet i männens läkemedelsbehandling. Skillnaderna ger däremot upphov till frågor om 

orsakerna, de ekonomiska konsekvenserna, samt betydelsen av kön för det kliniska 

beslutsfattandet (Socialstyrelsen, 2004).  

Kvinnor drabbas dessutom oftare av biverkningar och läkemedelsrelaterad sjuklighet än män. 

Bristande kunskap om könsrelaterade effekter bidrar bland annat till att fler 

biverkningsrapporter avser kvinnor. Kvinnor tas sedan 90-talet i ökad utsträckning med i 

kliniska prövningar av läkemedel, men det är fortfarande ovanligt med specifika 

dosrekommendationer för kvinnor respektive män (Socialstyrelsen, 2004).  

Flera studier har visat att kvinnor skattar sin postoperativa smärta högre än män (Taenzer, 

Clark & Curry, 2000; Tighe, Riley & Fillingim, 2014; Zheng et al., 2017). Det är också 

vanligare med förekomst av smärtgenombrott bland kvinnor, de får ondare vid 
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smärtgenombrott samt får smärtgenombrott mer frekvent än män (Tighe et al, 2014). Dagen 

efter operationen är det vanligare att kvinnorna skattar sin smärta högre än män, vilket 

diskuteras möjligtvis kan bero på könsskillnader i analgetikumets effektivitet (Taenzer et al, 

2000). Taenzer och medarbetares studie (2000) jämför ett standardiserat tillvägagångssätt och 

standardiserad pre- och postoperativ smärtlindring vid en typ av kirurgi mellan män och 

kvinnor vilket får ses som en styrka i deras studie. Till en av studiens nackdelar hör dålig 

svarsfrekvens på enkäten som studerats. Begränsningar för samtliga studier (Taenzer et al.; 

Tighe et al.; 2014; Zheng et al., 2017) är att ingen jämför doser av administrerad intraoperativ 

smärtbehandling mellan män och kvinnor, något som kanske delvis kan förklara 

könsskillnader i resultaten postoperativt. 

 

1.0.5 Jämställd vård 
 

Det saknas en entydig definition av begreppet jämställd vård inom hälso- och sjukvården. En 

betydelse är att kvinnor och män, oavsett ålder, socioekonomisk bakgrund och etniskt 

ursprung ska ha tillgång till vård av god kvalitet på lika villkor. Ett vanligt sätt att definiera 

vård på lika villkor är att det är behovet av vård som skall ligga till grund för val av strategi 

för omhändertagande och behandlingsalternativ (Socialstyrelsen, 2004). 

  

I denna studie används begreppen jämställdhet och jämställd vård som jämlikhet mellan 

könen med innebörden att kvinnor och män får en anpassad vård av god kvalitet på lika 

villkor utifrån sina individuella behov. Med begreppet kön åsyftas det biologiska könet. Vid 

benämningen genus syftar det även till att inkludera de kulturella och sociala aspekterna 

(Jorfeldt, 2006; Socialstyrelsen, 2004).  

 

Jämställd vård innebär bland annat att den medicinska forskningen i större utsträckning 

behöver studera köns- och genusrelaterade skillnader, och att resultaten måste redovisas 

uppdelade på män och kvinnor. Det innebär också att hälso- och sjukvården behöver arbeta 

medvetet med ett genus- (eller köns-) perspektiv, vilket bör leda till att personalen får bättre 

kunskap om köns- och genusrelaterade faktorers betydelse för kvinnors och mäns hälsa, 

sjuklighet, bemötande, omhändertagande och behandlingsresultat (Socialstyrelsen, 2004). 

  

Arbetet för ett jämställt samhälle är en politisk fråga och handlar om att bryta de ojämna 

förhållanden som bland annat råder mellan könen. Att integrera en jämställdhetsaspekt i alla 
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beslut som är kopplade till möjligheter och rättigheter i samhället är ett sätt att 

uppmärksamma, och påverka, de ojämna förhållanden som råder mellan könen (Dahlborg & 

Eriksson, 2006).  

  

Sedan januari 2018 finns det en jämställdhetsmyndighet i Sverige vars uppgift är att 

säkerställa att jämställdhetspolitik genomförs. Deras mål är att kvinnor och män ska ha 

samma makt och möjligheter att forma samhället och sina liv som individer utan att 

föreställningen om kön begränsar oss. Ett av myndighetens jämställdhetspolitiska mål är 

jämställd hälsa vilket innebär att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar för en god 

hälsa samt erbjuda vård och omsorg på lika villkor. En god folkhälsa handlar inte endast om 

att hälsan bör vara så god som möjligt, utan att den också bör vara så jämlik och jämställt 

fördelad som möjligt (Jämställdhetsmyndigheten, 2018). 

                                         

Utgångspunkten för denna studie är att fokusera på hur smärtskattning och smärtbehandling i 

samband med dagkirurgi ser ut ur ett könsperspektiv, mot bakgrund att de könsspecifika 

skillnaderna behöver belysas och redovisas i större utsträckning. 

 

1.1 Problemformulering 
 
Akut postoperativ smärta är ett av dem vanligaste symptomen inom hela sjukvården och 

underbehandlas i stor utsträckning (Chou et al. 2016; Gordh & Sjölund, 2016). Obehandlad 

akut smärta har flera negativa följder på flera organsystem (Gordh & Sjölund, 2016). 

Jämställd vård innebär att hälso- och sjukvården ges på lika villkor till kvinnor och män. Flera 

studier har visat att kvinnor har mer ont än män postoperativt (Taenzer et al., 2000; Tighe et 

al., 2014; Zheng et al., 2017), dock är det oklart huruvida kvinnor får mer smärtstillande 

läkemedel (Taenzer et al., 2000; Tighe et al., 2014). Multimodal smärtlindring 

rekommenderas efter dagkirurgi (Jin & Chung, 2001). Om multimodal smärtlindring ges lika 

till män och kvinnor efter dagkirurgi bör därför studeras närmare för att avgöra om den 

dagkirurgiska vården är jämställd eller ej ur smärtlindringssynpunkt. 

  

1.2 Syfte  	
 
Att studera smärta postoperativt i samband med dagkirurgi och ur ett jämställdhetsperspektiv 

undersöka om det föreligger någon skillnad i smärtskattning och administrerad 

smärtbehandling mellan män och kvinnor. 
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1.2.1 Frågeställningar   

1.   Hur många av patienterna upplevde smärta postoperativt, NRS >3 inom det första dygnet? 

  

2.   Hur skiljer sig kvinnor och mäns smärtskattning i samband med dagkirurgi åt? 

  

3.   Hur skiljer sig kvinnor och mäns smärtbehandling åt utifrån ett multimodalt 

smärtlindringsperspektiv i samband med dagkirurgi? 

2.0 METOD 

2.1 Design 
 
En deskriptiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats, inklusive datainsamling från 

patientjournalen (Ejlertsson, 2012), där avsikten är att kunna generalisera till en större grupp 

(Olsson & Sörensen, 2011). Studien avser att fokusera på könsperspektivet med jämställdhet 

som huvudsakligt teoretiskt fokus.  

 

2.2 Urval 
 

Inklusionskriterier omfattade alla dagkirurgiska patienter > 18 år, utan känd livshotande 

sjukdom, American Society of Anesthesiologists (ASA) klassificering 1-3 (se bilaga 1), som 

opererades under en vecka i April 2018 på ett länssjukhus i Mellansverige. Urvalet var 

konsekutivt.  

 

Sjuttioåtta patienter tillfrågades, en patient tackade nej till studien för att hen behövde 

fokusera på sin operation och inte ville bli störd med icke relevanta frågor. En patient kunde 

inte heller bestämma sig för deltagande innan det blev dags för operation, vilket gjorde att hen 

exkluderades från studien, se Tabell 1. 

 

Exklusionskriterier omfattade patienter som blev kvarliggande på sjukhuset över natten, 

patienter med kroniska smärttillstånd, eller patienter med sjukdomar med påverkad 

smärtupplevelse (ex allodyni, hyperalgesi) samt patienter som bedömdes oförmögna att 

kommunicera adekvat. Sju patienter exkluderades från studien. En patient exkluderades 

eftersom hen bedömdes oförmögen att kommunicera adekvat till följd av demens, en patient 

ströks på grund av inläggning på intensivvårdsavdelningen till följd av komplikationer av sin 
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operation. Tre patienter ströks för att de fick spendera natten på sjukhuset istället för att åka 

hem, en patient ströks för att hen fick åka in och reopereras dagen efter sin operation till följd 

av en blödning och en patient ströks på grund av stor smärtproblematik innan operationen, se 

Tabell 1. 

 
Tabell 1. Data av inkluderade patienter 

    Kvarvarande 

Tillfrågade patienter 78 78 

Tackat ja till deltagande 76 76 

Exkluderade 7 69 

Antal deltagare i studien   69 

Kvinnor   37 

Män   32 

 

Urvalet omfattade 69 patienter med jämn fördelning mellan könen, vilket bedömdes som 

tillräckligt stort urval för att besvara syfte, frågeställningar och utföra valda analyser 

(Ejlertsson, 2012). 

2.3 Kontext 
 
På operationsenheten där studien genomfördes utförs årligen 5 000 planerade operationer 

fördelat på kirurgi, ortopedi, urologi och gynekologi och de flesta ingrepp som utförs är 

dagkirurgiska. Patienter som opereras är i ASA-klass 1-3. Patienten anländer till den 

preoperativa enheten där preoperativa förberedelser görs. Efter operationen stannar patienten 

kvar på uppvakningsavdelningen där de övervakas under några timmar innan de får åka hem. 

2.4 Datainsamlingsmetod  
 
All data noterades på ett patientbundet, studiespecifikt insamlingsformulär, se bilaga 2. Att ett 

studiespecifikt insamlingsformulär användes berodde att inget beprövat instrument fanns som 

inkluderade det som var avsett att studeras, bland annat erhållen smärtbehandling. Patienterna 

fick muntligen skatta sin smärta enligt NRS vid fyra tillfällen; preoperativt, <1 h, 2 h (eller i 

så nära anslutning till hemgång som möjligt) samt 24 h (± 4 h) postoperativt. NRS bedömdes 
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vara en mätskala med god reliabilitet och validitet (Ferreira-Valente, Pais-Ribeiro, & Jensen, 

2011). Uppgifter om genomgången operation, ålder, längd, vikt och kön och erhållen 

smärtlindring insamlades. Uppgifter om operationslängd samt sövningstyp lades till under 

studiens gång på respektive patientspecifika insamlingsformulär. En fråga kring preoperativ 

oro exkluderades under studiens gång.  

 

Patientens bakgrundsdata, operationstyp och ev. exklusionskriterier inhämtades från 

patientjournalsystemet Cambio Cosmicâ R8:1. Data kring ålder, längd, vikt, kön och 

operationstid inhämtades från PDMS (Patient Data Management System)-systemet iMDsoft 

MetaVisionâ. Administrerad mängd smärtlindring (lokalbedövning, opioider, NSAID-

preparat) pre-, intra- och postoperativt inhämtades från PDMS-systemet MetaVisionâ. 

 

2.5 Tillvägagångssätt 
 
Tillstånd för att genomföra denna studie och för att samla in data från patientjournalsystemet 

Cosmicâ och patientdatasystemet MetaVisionâ inhämtades skriftligen från överläkare och 

medicinskt ledningsansvarig chef för verksamhetsområdet kirurgi på den operationsenheten 

där studien genomfördes. Tillstånd erhölls genom att berörda studiens projektplan samt 

ansökan om tillstånd att genomföra studien mailades till avdelningschefen för anestesi- och 

uppvakningsavdelningen (UVA) på den berörda operationsenheten, som vidarebefordrade 

ansökan till ansvarig överläkare som godkände studien (se bilaga 5). 

 

Patienterna blev vid ankomst till operationsenheten, på den preoperativa mottagningen 

informerade om studien av studieförfattarna, tillfrågade om sitt deltagande samt tilldelade ett 

informationsblad med information kring studien för underskrift vid valt deltagande, se bilaga 

3 & 4. De blev även informerade om att studieförfattarna önskade kontakta patienten via 

telefon för några korta frågor ca 24 timmar efter sin operation. Patienten informerades om att 

studien inte på något sätt skulle påverka deras vård, oavsett om de var med i studien eller ej 

samt att de närsomhelst kunde avbryta sitt deltagande utan att motivera varför. När patienten 

godkänt sitt deltagande och skrivit under sitt samtycke (se bilaga 4) tilldelades patienten en 

kod och uppgifter om patientens namn och personnummer noteras på en kodnyckel. 

  

Patienten tillfrågades därefter av studieförfattarna om de hade ont inför kirurgin (bilaga 2). 

Data kring aktuell anamnes som kunde påverka ev. exkludering från studien inhämtades 
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därefter från patientjournalsystemet Cosmicâ. Data kring erhållen premedicinering 

inhämtades från patientdatasystemet MetaVisionâ. På UVA bad studieförfattarna patienterna 

muntligen skatta sin smärta enligt NRS-skalan <1 h och 2 h postoperativt vilket fylldes i via 

ett insamlingsformulär, se bilaga 2. På UVA exkluderades ett fåtal patienter från studien på 

grund av komplikationer i efterförloppet, som gjorde att de blev slutenvårspatienter. Data 

kring utförd operation, operationslängd, administrerad analgetika, sedering, samt längd, vikt 

och BMI inhämtades från MetaVisionâ. Patienten blev sedan kontaktad via telefon för 

skattning av NRS 24±4 timmar postoperativt vilket också fylldes i på bilaga 2. Inhämtad data 

matades därefter in i Statistical Package of Social Sciences (SPSS) där deskriptiv statistik 

inhämtas och dataanalyser utfördes. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 
 
Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) får 

forskning bara utföras om forskningspersonen har samtyckt till den forskning som avser 

henne eller honom. Ett samtycke gäller bara om forskningspersonen dessförinnan har fått 

information om forskningen. Samtycket skall vara frivilligt, uttryckligt och preciserat till viss 

forskning. Samtycket skall dokumenteras vilket har tagits hänsyn till i denna studien, se 

bilaga 3. Lämpligt informationsinnehåll om studien till forskningspersonen i 

informationsbrevet har tillgodosetts enligt lag SFS 2003:460. 

  

I informationsbrevet angavs inte att infallsvinkeln på studien var att studera skillnader mellan 

män och kvinnor, då studieförfattarna misstänkte att sådan information eventuellt skulle 

kunna påverka personalens handlande under operation och smärtlindringen postoperativt och 

således påverka resultatet av studien.  

 

Inhämtade data (bilaga 2 och 3) tilldelas en kod som hörde till varje patient. Endast 

studieförfattarna hade tillgång till kodnyckeln med känsliga personuppgifter som 

personnummer. Vid bearbetning av materialet användes endast kodade data. Inhämtade data 

presenteras därefter på gruppnivå i studien, så att inga känsliga personuppgifter kan ledas till 

den enskilda patienten vid redovisning av insamlade data. 

  

Riskerna för patienterna bedömdes som små med studien. Risken fanns dock att patienterna 

upplevde det påträngande och/eller jobbigt att bli tillfrågade om deltagande i en studie precis 
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innan de skulle opereras. De kunde även uppfatta journalhanteringen som 

integritetskränkande. Endast den nödvändigaste informationen inhämtades dock från 

journalen. Frågorna som ställdes var av den karaktären att de inte borde orsaka någon skada 

för patienten och studien inverkade inte på patientens vård.  

 

Med hänsyn till sekretess kunde inte vissa exklusionskriterier inhämtas, exempelvis 

bakomliggande sjukdomar förrän efter patienten godkänt sitt deltagande i studien. Detta är 

problematiskt, då vissa patienter blev tillfrågade men sedan inte fick deltaga i studien. Vissa 

patienter exkluderades på grund av komplikationer i efterförloppet, och blev därmed 

slutenvårspatienter, vilket inte gick att förutse. Patienterna blev inte informerade om att de 

uteslutits från studien.  

 

Studieförfattarna var medvetna om risken att uppfattas som en del av den ordinarie 

personalstyrkan ur patientens perspektiv, eftersom vederbörande var klädda i sedvanliga 

personalkläder. Patienten informerades därför vid informationstillfället preoperativt att 

vederbörande endast agerade observatörer och att studieförfattarna inte skulle administrera 

patienten något analgetikum eller informera personalen om patienten skattade sin smärta som 

NRS > 3. Patienterna uppmanades därför kontakta personalen själva om de kände smärta 

postoperativt och ville ha någon smärtlindring för det. Detta påmindes patienten även om på 

uppvakningsavdelningen vid smärtskattningen, framförallt om patienterna uppfattades som 

tagna och desorienterade postoperativt.  

 

Nyttan med studien bedömdes överväga riskerna. En etisk prövning var inte nödvändig då 

studien genomfördes inom ramen för en högskoleutbildning på avancerad nivå. 

 

2.7 Bearbetning och analys  
 
Data har sammanställts och bearbetats i SPSS version 22. Signifikansnivån för analyserna har 

baserats på ett p-värde <0,05. (Ejlertsson, 2012). Tabeller och figurer har gjorts i Microsoft 

Word®.  

 

Resultatdelens inledande deskriptiva statistik kring patientkarakteristika presenteras med 

antal, procent, medelvärde, standardavvikelse och variationsvidd. Chi-två test användes för att 
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analysera sövningsmetod fördelat på kön (Ejlertsson, 2012). För att besvara frågeställning ett 

användes deskriptiv data, med antal, medelvärden, standardavvikelser och procent.  

 

För att besvara fråga två och jämföra hur många män och kvinnor som skattade sin smärta 

som mer än måttlig till värsta tänkbara, NRS > 3 per mättillfälle inom det första dygnet 

delades patienterna upp i två grupper. De som skattade sin smärta som obefintlig till måttlig, 

NRS ≤ 3, jämfört med de som skattade sin smärta som mer än måttlig till värsta tänkbara, 

NRS > 3. Denna uppdelning valdes eftersom målet i den postoperativa fasen är att patienter 

inte ska ange en smärtintensitet som överskrider 3 på NRS-skalan (Dihle, 2013). Därefter 

analyserades grupperna med ett Chi-två test vilket valdes p.g.a. nominalskala (smärtgrupper) 

samt för att två oberoende grupper (kvinnor och män) skulle studeras (Ejlertsson, 2012). 

 

För att besvara fråga tre och för att jämföra hur stora mängder analgetika patienterna 

administrerades användes morfinekvivalenter för omräkning mellan olika opiater och mellan 

oral och parenteral behandling (Narkosguiden, 2018; Mucchiano, Wallén & Fritzon, 2012). 

Opiaterna räknades om till motsvarade dos morfin intravenöst. Total administrerad dos av 

opioider (morfinekvivalenten) räknades manuellt om till administrerad dos milligram/kg 

kroppsvikt genom att dividera administrerad totalmängd av opioider i mg med patientens 

kroppsvikt i kg. NSAID (ketorolak) räknades manuellt till administrerad dos NSAID 

miligram/kg kroppsvikt, genom att dividerat antalet milligram med patientens kroppsvikt i kg.  

 

Behandling med paracetamol, annan NSAID (ibuprofen) samt lokalanestetikum matades in 

som om patienten erhållit det eller ej. Om patienten erhöll två sorters lokalanestetikum 

noterades det fortfarande bara som ja eller nej. Remifentanil har inte tagits med i beräkning av 

morfinekvivalenter på grund av dess korta verkningstid (några minuter) efter avslutad 

infusion och dess obefintliga påverkan på den postoperativa smärtlindringen (Eintrei, Enlund, 

Gupta & Åkeson, 2016). För att besvara fråga tre användes ett oberoende t-test för att 

analysera de frågor där parametrisk data med kvot och intervallskala skulle analyseras. Även 

Chi-två test användes (vid nominalskala) och Mann-Whitney U-test (ordinalskala) för att 

analysera icke parametrisk data (Bring, Taube & Wikman; Ejlertsson, 2012).  

 

Flera analyser har utförts med icke-parametriska mätmetoder (Chi-två samt Mann Whitney U-

test) då NRS-skalan bedömdes som en ordinalskala, samt för att insamlad data ej var 

normalfördelad. I de fall då data delades upp i två grupper, utfördes statistiska analyser utifrån 
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en nominalskala med Chi-två test. För att använda Chi-två test bör inte urvalet vara mindre än 

30 vilket har uppfyllts i denna studie (Ejlertsson, 2012). Några av analyserna analyseras med 

parametriska metoder (oberoende t-test), på grund av kvotskala (läkemedelsdoser) användes 

samt för att stickprovet bedömdes tillräckligt stort (n=69) för att väga upp ej normalfördelad 

data (Ejlertsson, 2012). Grupperna som studerades var även ungefär lika stora (kvinnor n=37, 

män n=32).  

3.0 RESULTAT 

Tabell 1. Deskriptiv statistik kring inkluderade patienter. 

 Kvinna Man Total 

Ålder (år)  

Medel/SD 

 

19-72 

45/16 

22-87 

55/17 

19-87 

49/17 

Vikt (kg)  

Medel/SD 

 

52-97 

74/13 

59-127 

86/15 

52-127 

80/15 

Operationstid (min) 

Medel/SD 

9-136 

44/32 

5-160 

54/36 

5-160 

49/34 

 

Operationsklass n (%) 

   

Ortopedi 22 (59) 11 (34) 33 (48) 

Gynekologi 3 (8) 0 (0) 3 (4) 

Urologi 2 (5) 8 (25) 10 (14) 

Allmänkirurgi 10 (27) 13 (41) 23 (33) 

Total 37 32 69 

 

Anestesiform n (%) 

   

TCI 22 (59) 12 (38) 34 (49) 

Sevofluran 6 (16) 15 (47) 21 (30) 

Vaken lokalanestesi 9 (24) 5 (16) 14 (20) 

Blockad/lokalbedövning 28 (76) 26 (84) 54 (79) 

 

Kvinnorna sövdes i större utsträckning med TCI, propofol och remifentanil (n=22, 59 %) 

jämfört med männen som i större utsträckning sövdes med Sevofluranâ och fentanyl (n=15, 

47 %). Denna skillnad var statistiskt signifikant (c2 =7,619, df=2, p=0,022). 
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3.1 Patienter som upplevde smärta, NRS> 3 inom det första postoperativa dygnet. 
  

Andelen patienter som skattade sin smärta från mer än måttlig till värsta tänkbara, NRS > 3 

vid något mättillfälle (<1 h, 2 h och 24 h) inom det första postoperativa dygnet var 42 % 

(n=29). 

 
Patienternas smärtskattning enligt NRS (0-10) inom första timmen, efter 2 timmar samt 24 

timmar postoperativt presenteras i Tabell 2. Även antalet patienter som skattar sin smärta som 

hög, NRS > 3 vid respektive tillfälle finns representerat.  

 
Tabell 2. Självskattad smärtnivå enligt NRS (0-10), fördelat på tre mättillfällen för alla inkluderade patienter. 

  n (%) M SD Min-Max 

<1 h postoperativt 
NRS > 3 

69 
19 (28 %) 

2,17 2,78 0-10 

2 h postoperativt* 
NRS > 3 
  

67 
14 (21 %) 
 

1,79 1,94 0-8 

24 h postoperativ** 
NRS > 3 

66 
17 (26 %) 

2.47 1,93 0-10 

* 2 patienter blev utskrivna innan andra mättillfället. 
**3 patienter svarade inte på samtal dagen efter operation. 
 

Flest patienter skattade sin smärta som mer än måttlig till värsta tänkbara inom första timmen 

postoperativt, något som minskade vid andra smärtskattningstillfället. Antalet patienter som 

skattade sin smärta som NRS > 3 ökade dock åter 24 timmar postoperativt.  

 

3.2 Skillnader mellan män och kvinnors smärtskattning. 
 

Resultatet visade att fler kvinnor än män skattade sin smärta från mer än måttlig till värsta 

tänkbara (NRS >3) i nära anslutning till operation, inom första timmen postoperativt, och att 

den skillnaden var statistiskt signifikant. Se Tabell 3. 
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Trenden tyder även på att störst andel av männen har ont 24 timmar postoperativt i hemmet, 

dock är smärtskattningen vid denna tidpunkt relativt jämnt fördelat mellan könen.  

 
Tabell 3. Skattad NRS postoperativt fördelat mellan män och kvinnor. 

    
< 1 timme postop n (%) Kvinna Man  

n totalt  37 32  

NRS ≤3  23 (62) 27 (84)  

NRS >3  14 (38) 5 (16) x2 = 4,243, df = 1, p = 0,039 

 

2 timmar postop n (%) 

   

n totalt 36 31  

NRS ≤3 26 (72) 27 (87)  

NRS >3 10 (28) 4 (13) x2 = 2,230, df = 1, p = 0,135 

 

24 timmar postop n (%) 

   

n totalt 35 31  

NRS ≤3 27 (77) 22 (71)  

NRS >3 8 (23) 9 (29) x2 = 0,328, df = 1, p = 0,567 

 

< 24 h postop n (%) 

   

n totalt 37 32  

NRS ≤3 22 (59) 18 (56)  

NRS >3 15 (41) 14 (44) x2 = 0,073 , df = 1 p = 0,788  

 

3.3 Skillnader mellan kvinnor och mäns smärtbehandling, utifrån ett multimodalt 

smärtlindringsperspektiv. 

  

3.3.1 Opioider 
 

Andelen patienter som erhöll opioider i samband med det kirurgiska ingreppet var 77 %. 

Fördelningen mellan män och kvinnor visade att 73 % av kvinnorna jämfört med 81 % av 

männen erhöll opioider. Denna skillnad var dock ej signifikant (c2 =0,660, df=1, p=0,417).  

 

För att jämföra administrerad mängd opioider/kg kroppsvikt peri-, intra- och postoperativt 

mellan män och kvinnor användes ett oberoende t-test för analys. Resultatet visar att 
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kvinnorna fick 0,09 mg/kg morfinekvivalenter/kg jämfört med männen som fick 0,18 mg/kg 

och resultatet var signifikant (Kvinnor: M=0,08, SD=0,14, Män: M=0,18, SD= 0,18),  

(t[58] -2,413, p=0,019). Kvinnorna fick signifikant mindre mängd opioider i samband med 

sitt kirurgiska ingrepp jämfört med männen. Se Tabell 4. 

 
Tabell 4. Administrerad mängd opioider/kg kroppsvikt pre- intra- och postoperativt fördelat mellan män och 

kvinnor. 

	  Kön n M SD Std. Error Mean 

Morfinekvivalenter/kg Kvinna 37 0,085 0,137 0,023 

Man 32 0,178 0,178 0,031 

 

3.3.2 NSAID 
 

Andelen patienter som erhöll ketorolak i samband med det kirurgiska ingreppet var 26 % 

(n=18). Sett till fördelningen mellan könen erhöll 19 % av kvinnorna respektive 34 % av 

männen ketorolak. Kvinnorna fick inte i lika frekvent ketorolak som männen. Denna skillnad 

var inte signifikant, (c2 =2,126, df=1, p=0,145).  

 

För att jämföra administrerad mängd ketorolak mellan män och kvinnor räknades antalet 

erhållna mg om till mg/kg och analyserades därefter med ett oberoende t-test. Resultatet 

visade att kvinnorna sett till hela urvalsgruppen, tenderade att få mindre ketorolak per kg 

(0,06 mg) jämfört med männen som fick mer (0,12 mg). Denna skillnad var dock inte 

statistiskt signifikant (Kvinnor: M=0,06, SD=0,14, Män: M=0,12, SD=0,17), t[60] -1,379, 

p=0,173). 

 

3.3.3 Lokalanestetikum 
 

Antalet män och kvinnor som fick lokalanestetikum under sitt kirurgiska ingrepp var jämnt 

fördelat mellan könen, med en viss övervikt för männen; 84 % jämfört med 76 % för 

kvinnorna. Ingen signifikant skillnad mellan könen påvisades (c2 =0,693, df=1, p=0,405), se 

Tabell 5. 
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Tabell 5. Administrerad lokalbedövning. 

 
n Ja Nej p 

Kvinna 37 n=28 (76 %) n=9 (24 %)  

 Man 31* n=26 (84 %) n=5 (16%)  

Total 68 54 14 0,405 

* Bortfall på en patient 

3.3.4 Paracetamol 
 

Totalt erhöll sextiofem patienter (94 %) paracetamol som grundsmärtlindring preoperativt. 

Det var en jämn fördelning mellan könen, 95 % av kvinnorna (n=35) och 94 % av männen 

(n=30) erhöll paracetamol. 

 

3.3.5 Multimodal smärtbehandling 
 

Sett till hela urvalsgruppen fick 4 % endast ett analgetikum under mätperioden för studien. 

Tjugosex procent fick två olika analgetikum. Största delen av gruppen (45 %) fick tre olika 

analgetikum. Tjugofem procent fick fyra olika analgetikum. Se Figur 1. 

 

 
Figur 1. Administrering av antalet olika typer av analgetikum (paracetamol, NSAID, opioider, lokalanestetikum) 

fördelat mellan män och kvinnor samt hela gruppen. 

 

En större andel av männen (34 %) erhöll fyra olika sorters analgetikum (paracetamol, NSAID, 

lokalanestetikum och opioider) i samband med sitt kirurgiska ingrepp medan motsvarande 

siffra för kvinnorna var 16 %. Större delen av både män (41 %) och kvinnor (49 %) erhöll tre 
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olika sorters analgetikum i samband med det kirurgiska ingreppet. Mann Whitney-testet 

visade en tendens till att männen fick fler sorters analgetikum jämfört med kvinnorna, men 

det påvisades ingen signifikans mellan könen (U=471, N1=37, N2=32, p=0,118 two-tailed). 

4.0 DISKUSSION 

 

Andelen patienter som skattade sin smärta från mer än måttlig till värsta tänkbara inom det 

första postoperativa dygnet var hög (42 %), vilket inte är ett tillfredställande resultat. Kvinnor 

hade signifikant mer ont jämfört med männen inom första timmen postoperativt samt fick 

signifikant mindre mängd opioider än männen i samband med sitt kirurgiska ingrepp. 

Kvinnorna tenderade att inte få NSAID-preparat eller multimodal smärtbehandling i lika stor 

utsträckning som männen, ingen signifikans påvisades dock mellan könen.  

 

4.1 Resultatdiskussion 
 

Att 28 % av patienterna skattade sin smärta som hög (mer än måttlig till värsta tänkbara), 

inom de första två timmarna, samt att 26 % skattade smärtan som hög efter 24 timmar är 

liknande resultat från tidigare studier (Elaquol et al., 2017).  Akuta postoperativa 

smärtgenombrott har ett starkt samband med kronisk postoperativ smärta, vilket gör det extra 

viktigt att patienten är väl smärtlindrad postoperativt för att minska risken för kroniska 

smärtproblem (Rashiq & Dick, 2014). Kronisk smärta påverkar patienters livskvalitet negativt 

och är en börda för samhället med höga associerade kostnader (Andrew, Derry, Taylor, 

Straube & Philips, 2014). I Rashiq och Dicks översikt från 2014 betonas vikten av regional 

anestesi, blockader och lokalanestesi i samband med det kirurgiska ingreppet. Vår studie 

visade att detta var väl etablerat på det sjukhus som studerades, då 79 % av patienterna fick 

lokalanestesi med en jämn fördelning mellan könen.  

Resultaten visar att fler kvinnor signifikant skattar sin smärta som hög i nära anslutning till 

operationen, speciellt inom första timmen. Efter 24 timmar har mindre andel kvinnor ont i 

hemmet, vilket är liknande resultat från andra studier (Tighe, Le-Wendling, Patel, Zou & 

Fillingim, 2015). Trenden tyder dock på att störst andel av männen hade ont efter 24 timmar 

postoperativt i hemmet, även om antalet patienter som hade ont efter 24 timmar var relativt 

lika mellan könen. Anledningen till att 44 % av männen hade ont någon gång inom det första 

dygnet beror på att efter 24 timmar tillkommer fler nya män som har ont, vilket drar upp deras 
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procentuella värden, medan för kvinnorna var det ofta samma kvinnor som hade ont vid första 

och andra tillfället. Tidigare studier har visat att den första och andra smärtskattningen de 

första två timmarna efter operationen korrelerar väl med varandra, men de korrelerar dåligt 

med den postoperativa smärtan ett dygn eller längre postoperativt vilket är liknande resultat 

som i vår studie (Tighe, et al., 2015).  

 

Varför smärtskattningen vid olika tidpunkter skiljer sig så tydligt åt för män och kvinnor kan 

man spekulera i. Att kvinnorna har mer ont inom första timmen är avhängt den smärtlindring 

de får under och i slutet av kirurgin, alternativt på den postoperativa avdelningen. Här tyder 

vårt resultat på att kvinnorna får mindre och annan smärtlindring än männen i samband med 

operationen vilket kan påverka deras postoperativa mående. Männen är oftare väl 

smärtlindrad inom de första två timmarna efter sin kirurgi, men har ondare postoperativt i 

hemmet. Grunden för den postoperativa smärtlindringen läggs som tidigare nämnts under 

samt mot slutet av anestesin, oftast av anestesisjuksköterskan som bedömer patientens 

smärtlindringsbehov utifrån vitalparameterar och klinisk erfarenhet samt administrerar 

smärtbehandling utifrån den samlade bedömningen (Dihle, 2013).  Patienternas smärtlindring 

är således till stor del beroende av anestesisjuksköterskan där även fördomar samt förutfattade 

meningar riskerar att spela in i den samlade bedömningen kring patienten. Att kvinnor oftare 

drabbas av biverkningar och läkemedelsrelaterad sjuklighet än män kan bidra till den 

förutfattade meningen att kvinnor skulle vara känsligare än män och inte tåla lika mycket 

smärtbehandling (Socialstyrelsen, 2004) och därav underbehandlas i större utsträckning. Eller 

att man medvetet är något sparsam med smärtlindringen med motiveringen att patienten ska 

gå hem så snabbt som möjligt postoperativt, och vill inte riskera att patienten är för sederad. 

Som tidigare nämnts i bakgrunden är dock smärta efter dagkirurgi den vanligaste orsaken till 

att patienten inte kan åka hem som planerat postoperativt (Mattila & Hynynen, 2009). På det 

studerade sjukhuset arbetade även anestesisjuksköterskor på den postoperativa enheten. 

Därför blir även den postoperativa smärtlindringen patienten erhåller beroende av 

anestesisjuksköterskans samlade kliniska bedömning och intervention.  

 

Lokalanestesin som användes, släpper sin effekt någon gång mellan 1-6 timmar postoperativt, 

i vissa fall fick även patienterna flera olika sorters lokalanestesi i samband med det kirurgiska 

ingreppet (Werner, 2010). Vår studie visade dock att ungefär lika många män som kvinnor 

skattade sin smärta som hög efter 24 timmar i hemmet. Detta kan tyda på att patienterna får 

mer ont när lokalanestesin släppt efter operationen och att det är likvärdigt mellan könen.  
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På den studerade enheten var det vanligt förekommande att anestesisjuksköterskan fick 

bestämma sövningsmetod, i samråd med anestesiolog. Kvinnorna i studien sövdes i större 

utsträckning med TCI (propofol och remifentanil) än männen, troligtvis för att propofol är 

bättre mot PONV (postoperative nausea and vomiting), som kvinnor riskerar att drabbas av i 

större utsträckning (Fagerberg & Odenstedt Herges, 2016; Myles, Hunt & Moloney, 1997; 

Prathep, Mahattanaporn, Wasinwong, 2015).  Enligt Komatsu (2017) har sövning med 

remifentanil inte någon effekt på postoperativt illamående till skillnad från andra opioider 

(Komatsu, et al., 2007). Att kombinera propofol och remifentanil under anestesin är vanligare 

än att kombinera propofol och fentanyl vilket är förklaringen till att kvinnor får remifentanil 

som smärtlindring under anestesin i större utsträckning än män (Naess & Strand, 2013).   

Remifentanil är en ultrakortverkande opioid som snabbt kan titreras som behandling vid 

varierande grad av kirurgiskt stimuli. Rätt doserat säkrar läkemedlet djup intraoperativ sömn 

och analgesi samt ger stabila hemodynamiska värden. Remifentanil tillåter samtidigt snabb 

väckning och extubering som är oberoende av administrerad dos (Naess & Strand, 2013; 

Werner, 2010). Remifentanil har jämförbar potens med fentanyl, men betydligt kortare 

halveringstid, endast 3-4 minuter (Werner, 2010). Fentanylets halveringstid är betydligt 

längre och blir förlängd vid upprepad administrering (Werner, 2010). 

I en översiktsartikel från 2007 jämfördes traditionella opioider (ex fentanyl och alfentanil) 

med remifentanil. Artikeln visar att patienter som erhållit remifentanil krävde 

“räddningsanalgetika” 1,36 gånger oftare än andra opioidbehandlade patienter (Komatsu, et 

al., 2007). En delförklaring till att så många och framförallt kvinnliga patienter i vår studie 

skattade hög postoperativ smärta inom första timmen postoperativt, kan delvis bero på att de i 

större utsträckning sövts med TCI, med propofol och remifentanil som smärtlindring. 

Användandet av remifentanil under operation ställer betydligt större krav på den 

postoperativa smärtlindringen än sövning med Sevofluranâ och fentanyl, då den 

smärtlindrande effekten av remifentanil går så snabbt ur kroppen några minuter efter avslutad 

infusion (Eintrei et al., 2016; Werner, 2010).  

Ur ett etiskt jämställdhetsperspektiv är det inte försvarbart att det ska skilja i smärtbehandling 

och smärtlindring mellan män och kvinnor, ej heller i den människovärdesprincip 

sjukvårdspersonal är ålagd att följa (Arlebrink, 2013; Sveriges kommuner och landsting, 

2009). Att fler kvinnor erhöll TCI är dock något som utförs på enheten med gott uppsåt, detta 
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ges för att kvinnorna inte ska ha problem med illamående och kräkningar postoperativt. Dock 

måste man ha i åtanke den icke tillfredställande postoperativa smärtlindringen som följer 

sådan anestesimetod och väga upp detta med mer och korrekt smärtbehandling (Eintrei et al., 

2016; Jin & Chung, 2001; Komatsu, et al., 2007; Werner, 2010). 

Att personalen smärtskattar patienten enligt konstens alla regler, direkt när de anländer till den 

postoperativa enheten för att i ett så tidigt skede som möjligt kunna administrera 

kompletterande smärtlindring, och på så sätt bryta ett ev. smärtgenombrott vid otillräcklig 

smärtlindring skulle troligtvis minska patienternas höga smärtskattning på enheten (Dihle, 

2013). Samt även i förlängningen minska opioidkonsumtionen för den enskilda individen och 

de negativa effekterna förknippat med det (Werner, 2010). 

 

På enheten beslutade kirurgen om patienten fick ges NSAID-preparat, framför allt ketorolak 

intravenöst i direkt anslutning till operation på grund av blödningsrisken. Liksom andra 

NSAID-läkemedel hämmar ketorolak trombocytaggregationen och leder till en blygsam 

förlängning av blödningstiden, även om den fortfarande ligger inom det normala intervallet. 

Den kliniska signifikansen av detta resultat är osäker, rekommendationen är dock att 

ketorolak ska användas försiktigt hos patienter där en ökad blödningsrisk finns (Catapano, 

1996).  

 

Det tar ca 30 minuter innan intramuskulär ketorolak börjar få smärtlindrande effekt. 

Intravenöst är det inte helt klarlagt hur lång tid det tar innan det har effekt, men det tar längre 

tid än exempelvis morfin, vilket bör finnas i åtanke vid administrering, så att detta 

administreras så tidigt som möjligt, helst redan vid operationsavslut när det går (FASS, 2018). 

Den viktigaste nackdelen med ketorolak är att det finns ett analgetiskt "tak". Doser över 30 

mg för parenteral ketorolak ger liten ytterligare analgetisk fördel och är förknippade med mer 

negativa effekter. Ventrikelulcus kan förekomma även vid kortvarig användning. 

Sammantaget är de negativa effekterna av ketorolak dock milda och väl tolererade (Catapano, 

1996). Oftast tyckte dock kirurgerna på enheten att NSAID var tillåtet att ge vid behov 

postoperativt. Då blir det extra viktigt att sjuksköterskorna på den postoperativa enheten 

uppmärksammar om patienten är i behov av kompletterande smärtlindring i ett så tidigt skede 

som möjligt, samt kompletterar med NSAID när det är tillåtet. I de fall där kirurgen inte anser 

det lämpligt att ge patienten NSAID vid operationsavslut visar vårt resultat att man måste öka 
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opioiddosen hos framförallt kvinnorna som sövts med TCI för att uppnå adekvat 

smärtlindring. 

Männen fick mer frekvent ketorolak (NSAID) men ingen signifikans kunde påvisas. Att så få 

patienter (n=18) erhöll ketorolak som smärtlindring, kan förklara varför ingen signifikans 

kunde påvisas. Frekvensen av ketorolak kan troligen förklara varför män i större utsträckning 

erhöll fyra olika sorters analgetikum jämfört med kvinnorna. Det kan möjligtvis även förklara 

tendensen i att kvinnorna erhöll mindre multimodal smärtbehandling än männen.  

Fentanyl har stor påverkan på beräknade morfinekvivalenter som använts i studien. Om 

männen sövs med fentanyl och Sevofluranâ i större utsträckning än kvinnorna, är det möjligt 

att det drar upp snittvärdet för morfinekvivalenterna för männen. Exempelvis motsvarar 200 

mikrogram fentanyl 20 mg morfinekvivalenter. Kvinnorna sövdes i större utsträckning med 

TCI möjligtvis på grund av den ökade risken för PONV för kvinnor. Vi kunde dock inte se 

någon annan tydlig bild som motsade vårt resultat även om vi studerade två likvärdiga 

operationer fördelat mellan en man och en kvinna (ex. en laparoskopisk cholecystektomier 

med sövning på Sevofluranâ och fentanyl). I de fallen förstärktes snarare vårt resultat 

ytterligare av att kvinnan fått mindre fentanyl beräknat per kg kroppsvikt jämfört med 

mannen även om inga slutsatser för hela gruppen kan dras från det. Kan det vara så att 

personalen i stor utsträckning tar hänsyn till kön vid administrering av fentanyl framför 

beräkning på kroppsvikt? Det skulle kunna vara intressant för fortsatta studier att undersöka. 

4.2 Metoddiskussion 
 
 
Hur stor andel av patienterna som skattade sin smärta som hög inom de första två timmarna 

samt 24 timmar postoperativt stämmer väl överens med tidigare studier (Elaquol et al., 2017), 

vilket ökar den externa validiteten och generaliserbarheten av resultatet (Björk, 2010). Även 

det faktum att kvinnliga patienter skattade sin smärta signifikant högre än männen är 

likvärdiga resultat med vad andra studier påvisat (Elaqoul et al., 2017; Taenzer, Clark & 

Curry, 2000; Tighe, Riley & Fillingim, 2014; Zheng et al., 2017). Detta ökar den externa 

validiteten av resultatet (Björk, 2010) och får ses som en styrka i studien. 

 

Datainsamlingsmetoden är väl utförd. Studieförfattarna har själva genomfört all 

datainsamling, patienterna har smärtskattats i nuet via en valid mätmetod, inte tillfrågats eller 

smärtskattats retrospektivt vilket ökar den interna validiteten (Björk, 2010). Troligtvis har fler 
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patienter godkänt att vara med i studien, på grund av studiens genomförande där 

studieförfattarna har varit närvarande och tillfrågat om deltagande själva. Studien har inte 

heller belastat någon ur personalen med datainsamlingen. Bortfallet har minimerats av att 

studieförfattarna inte varit beroende av att patienterna själva fyller i enkäter och ska komma 

ihåg att skicka in dem.   

 

Att nästan alla tillfrågade patienter accepterade att vara med i studien och endast två patienter 

tackade nej, visar på dess minimala negativa inverkan för patienten. Författarna upplevde inte 

att patienterna hade någon uppfattning om att journalhanteringen skulle vara 

integritetskränkande. Att studieförfattarna var klädda i sedvanliga operationskläder, gjorde att 

vederbörande fick påminna ett antal patienter på uppvakningsavdelningen om att 

studieförfattarna inte arbetade på enheten, och att patienterna därför var tvungna att meddela 

den ordinarie personalen om de behövde smärtbehandling för sin smärta. Vår uppfattning var 

att detta inte kom att påverka patienten negativt. 

 

Studien inkluderar skilda typer av kirurgiska patienter, allmänkirurgiska, urologiska, 

gynekologiska och ortopediska. Patienter i studien opererades vaket, sovande med anestesigas 

samt med TCI och erhöll blockader och lokalbedövningar. Den stora spridningen gör att 

resultatet blir mer svårtolkat och svårare att dra slutsatser från. Vidare forskning inom 

området för att öka validiteten av resultatet, borde studera endast ett typ av ingrepp (ex. 

laparoskopiska cholecystektomier) och jämföra smärtlindring mellan könen. Det resultatet 

hade varit mer tillförlitligt, men hade krävt en betydligt längre datainsamlingsperiod, 

minimum 12 veckor för att ha en chans att nå ca 60 patienter. En längre datainsamling samt 

ett större antal patienter, skulle leda till ett resultat med större statistisk styrka än vad detta 

arbete kan erbjuda. Dock är den studerade gruppstorleken (n=69) tillräcklig stor för vald 

signifikansnivå på 5 % (Björk, 2010). 

 

Nackdelen med att använda en kvantitativ datainsamlingsmetod är att det inte erbjuder någon 

nyanserad kunskap kring smärtans omständigheter och sammanhang. För att på djupet 

analysera patienters postoperativa smärtupplevelse behövs en kvalitativ studie genomföras 

(Patel & Davidson, 2011). Dock har vald kvantitativ design väl svarat mot studiens syfte, att 

kunna generalisera och studera skillnader mellan män och kvinnor med avseende på 

smärtbehandling och smärtlindring.  
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Ålder har inte beaktats i denna studie vilket är en faktor som kan påverka resultatet då en 

studie visat att könsskillnader i postoperativ smärta var signifikant påverkad av bland annat 

ålder (Zheng, et al., 2017). Det finns även studier som hävdar att ev. könsskillnader i 

smärtskattning försvinner med ökad ålder, vid 75 års ålder finns ingen skillnad mellan kön 

vare sig i konsumtion av smärtlindring eller smärtskattning (Aubrun, Salvi, Coriat, Riou, 

2005).  

 

NRS-skalan anses ha hög validitet, hög reliabilitet samt anses lämplig att använda inom 

sjukvården för att bedöma smärta (Ferreira-Valente, Pais-Ribeiro & Jensen, 2011). Nackdelen 

med smärtskalor är att de bedöms olika baserat på patienters tidigare erfarenheter av smärta. 

Beroende på vad patienten har varit med om tidigare i livet kommer man tolka skalan olika. 

Smärta är dock alltid en subjektiv upplevelse (Mersky & Baranowski, 2011). Det som är 

relevant för denna studie är inte heller hur högt patienterna har skattat, utan alla patienter som 

skattar sin smärta som mer än måttlig eller högre, NRS > 3 postoperativt, har för ont och 

behöver någon form av åtgärd. Målet i den postoperativa fasen är att patienter inte ska ange 

en smärtintensitet som överskrider 3 på NRS-skalan (Dihle, 2013).  

 

Till personalen på enheten där studien genomfördes angavs att syftet med studien var att 

studera smärta och smärtbehandling hos dagkirurgiska patienter, inte att studien var avsedd att 

studera könsskillnader som teoretisk utgångspunkt. Detta kan ifrågasättas ur en etisk 

synvinkel, men samtidigt ökar tillförlitligheten i resultatet, då personalen inte påverkades i 

sina tankar och agerande kring patienten. Risken att personalen skulle behandla patienterna de 

vårdade annorlunda än normalt och exempelvis ge kvinnorna mer smärtlindring för att en 

studie pågick som studerade huruvida smärtbehandlingen var jämlik, minimerades. Det finns 

dock risken att många patienter fick mer smärtlindring än normalt, för att studien pågick på 

enheten, men detta borde inte påverka huvudresultatet med skillnader mellan könen.  

 

Initialt inkluderades en fråga till patienterna angående preoperativ oro för att ha möjlighet att 

studera om det fanns något signifikant samband mellan preoperativ oro och postoperativ 

smärta. Frågan inför operationen om oro var femgradig egenkomponerad skala som av flera 

patienter ansåg svårtolkad. Studieförfattarnas uppskattning var att flera patienter drog sig från 

att skatta oro på skalan då 4 av 5 ansågs så högt (se bilaga 2). Tre olika graderingar som alla 

angav hur lugn patienten kände sig, verkade även svårtolkad av patienterna. Kontentan blev 

att skalan bedömdes som obrukbar, och det beslutades därför att avlägsna den från studien. 
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Att smärtlindringen i studien räknats om till morfinekvivalenter kan diskuteras. I flera fall var 

det svårt att bedöma den motsvarande exakta dosen av en viss opioid jämfört med morfin, 

eftersom det många gånger stod ett intervallvärde i tabellen (Mucchiano, Wallén & Fritzon, 

2012). Det lägre värdet i intervallet beräknades konsekvent. Remifentanil har inte tagits med i 

beräkning av morfinekvivalenter på grund av dess ultrakorta verkningstid och dess obefintliga 

påverkan på den postoperativa smärtlindringen (Werner, 2010). Detta gör att värdena på 

opioderna kan bli något snedfördelad till männens fördel. Å andra sidan hade en medräkning 

av remifentanil gjort resultatet felaktigt, då alla andra opioider som har inkluderats i 

beräkningen, har någon form av påverkan på den postoperativa smärtlindringen vilket var 

avsedd att studeras.  

 
4.3 Slutsats 
 
Andelen patienter som skattade sin smärta från mer än måttlig till värsta tänkbara inom det 

första postoperativa dygnet var hög (42 %), vilket inte är ett tillfredställande resultat. Kvinnor 

hade signifikant mer ont jämfört med männen inom första timmen postoperativt samt fick 

signifikant mindre mängd opioider än männen i samband med sitt kirurgiska ingrepp.  

 

Kvinnor behöver få större doser av opioider samt mer NSAID för att öka jämställdheten 

mellan män och kvinnor på enheten. Slutsatsen är att den dagkirurgiska vården ej är jämställd 

ur smärtlindringssynpunkt och att det finns fler områden som bör förbättras. 
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BILAGA 1 
 
American Society of Anesthesiologists exemplifierade 2014 hur sjukdomstillstånd 

klassificeras enligt ASA (Lindahl et al 2016). 

  

ASA- klassificering 1-6: 

  

1. Frisk, icke rökare med minimalt alkoholbruk. 

2. Systemsjukdomar som är helt medicinskt korrigerade ex. rökare, socialt alkoholbruk. 

graviditet, BMI 30-40, välkontrollerad diabetes, hypertoni, lindrig lungsjukdom 

3. Systemsjukdom(ar) som inte är helt medicinskt korrigerade, t.ex. dåligt kontrollerad 

diabetes, hypertoni KOL, BMI >40, aktiv hepatit, alkoholberoende/missbruk, 

pacemaker, moderat sänkt EF, regelbunden dialys, anamnes på hjärtinfarkt, 

cerebrovaskulär insult, TIA eller behandling med kranskärlskirurgi/stent för mer än 3 

månader sen. 

4. Livshotande systemsjukdomar 

5. Moribund patient 

6. Hjärndöd, organdonation 
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BILAGA 2 
     Kod: 
 
Lugnande     Ja Nej 
 
Paracetamol    Ja Nej 
 
 
                       
Hur lugn känner du dig inför operation? (1 – 5) 
 
Väldigt lugn        Lugn        Varken eller       Orolig       Mycket Orolig 
 
1 2 3 4 5 
 
Finns det något som kunde förbättrats inför operationen, i så fall vad? 
 
…………………………………………………………………………… 
Smärta enligt NRS innan operation: 
 
Smärtstillande och lugnande administrerat preoperativt: 
 
 
 
 
 
 
 
Genomgången operation: ………………………………………. 
 
Smärtstillande och lugnande administrerat under operation: 
 
 
 
 
 
 
Smärtstillande och lugnande administrerat första 2 timmarna post op: 
 
 
 
 
 
 
 
Inom 1 timme postoperativt, smärta enligt NRS: 
 
2 timmar postoperativt, smärta enligt NRS:  
 
24 timmar postoperativt (+- 4 timmar), smärta enligt NRS: 

Längd  
Vikt  
BMI  

Ålder  
Kön Man [  ]   Kvinna  [  ] 

Läkemedel mg eller ug/kg Totalt 
   
   
   
   

Läkemedel mg eller ug/kg Totalt 
   
   
   
   

Läkemedel mg eller ug/kg Totalt 
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BILAGA 3 
 

Tillfrågan om deltagande i studie om smärtskattning i samband med 

dagkirurgi. 
 

Vi är två specialistsjuksköterskor som ska genomföra en magisteruppsats inom ramen för 

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning anestesi på Uppsala Universitet. Området vi 

har valt att studera närmare är patienters smärtskattning och smärtlindring i samband med 

dagkirurgi. Syftet är att studera hur väl smärtlindringen fungerar för dig efter operation. För 

att utveckla vården och tillgodose patientens individuella behov är ett deltagande av dig av 

högsta betydelse. 

 

Vi undrar därför om vi får ställa några korta, muntliga frågor till dig efter din operation, samt 

även kontakta dig via telefon dagen efter din kirurgi för en kort avstämning om hur du mår. 

Dina svar kommer att hanteras konfidentiellt. 

 

Deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta deltagandet utan att 

ange något skäl och utan att detta påverkar din behandling eller omhändertagande. All 

information som samlas in hanteras under sekretess. Namn och personnummer kommer 

ersättas med en kod. Informationen kan därför endast härledas till dig för dem som har 

tillgång till kodnyckeln. 

 

Studien är godkänd av berörd verksamhets- samt chef för anestesienheten på 

operationsavdelningen där du opereras och av Uppsala Universitet. Om Du har frågor 

angående studien får Du gärna kontakta oss. Se kontaktuppgifter på nästa sida. 
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BILAGA 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktuppgifter: 
 
 
Studenter 
 
Namn: Lina Jo Linder & Fredrik Rang 
 
Tfn: 070-535 71 59/ 070- 824 76 40 
 
E-mail:  
linaelinmimmi@gmail.com 
fredrik.rang@gmail.com 
 
Specialistsjuksköterskor intensivvård,  
Medicine Magister. 
Specialistsjuksköterskestuderande inriktning 
anestesi, Institutionen för kirurgiska 
vetenskaper, Uppsala Universitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Handledare 
 
Joakim Engström 
 
Tfn: 070-304 77 41 
 
 
Joakim.Engstrom@surgsci.uu.se 
 
 
Specialistsjuksköterska intensivvård 
Medicine doktor, Klinisk lektor 
Anestesi- och intensivvård 
Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala 
Universitet 
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BILAGA 4 
 
 

 

Samtyckesblankett för deltagande 

Jag har muntligen informerats om studien ”smärtskattning i samband med dagkirurgi” och 

tagit del av ovanstående skriftlig information. Jag har haft tillfälle att ställa frågor och 

tillräckligt med tid att tänka över mitt beslut. 

 

Jag samtycker till att studieansvariga får tillgång till min journal. 

 

Jag beviljar tillgång till min journal, så att studieansvariga får möjlighet att jämföra 

insamlad data med journalanteckningar under förutsättning att sekretess tillämpas. 

 

Jag är införstådd med att jag när som helst kan välja att avbryta min medverkan utan att 

motivera varför. Jag har erhållit information om konfidentialitet kring hantering av mina 

personuppgifter. Jag har emottagit kontaktuppgifter för eventuella frågor eller val att avbryta 

mitt deltagande.  

 
Ort/Datum 
 
…………………………………………………………………………….. 
 
 
Namn 
 
……………………………………………………………......................... 
 
 
Skall arkiveras av ansvarig student. En kopia ges till patienten.  
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BILAGA 5. ANSÖKAN OM ATT GENOMFÖRA EN STUDIE  

 
 

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR ATT GENOMFÖRA EN STUDIE INOM RAMEN 
FÖR EXAMENSARBETE  

Preliminär titel:  

Studiens design: se bifogad projektplan        Tidpunkt för datainsamling:  
Namn:  

Program / Kurs:  Termin:  

Gatuadress:  

Postnummer:  Ort:  Telefon:  

Handledare:  

Gatuadress:  

Postnummer:  Ort:  Telefon:  

 

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed och studien bedöms 
utgöra en del av det kvalitetsutvecklingsarbete som bedrivs inom kliniken och anses 
därför ej behöva granskas av Medicinska fakultetens forskningsetikkommitté  

 
 

     
Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed men studien bör 
granskas av Medicinska fakultetens forskningsetikkommitté  

 
 

     
Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas ej  

 
 

 
Datum:     Ort: 
 
 
Namnteckning ansvarig klinikchef/överläkare/vårdcentralschef/verksamhetschef:   
 
 
 
Namnförtydligande:  


