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SAMMANFATTNING 
 
Introduktion: Smärta är en subjektiv känsla som endast den som upplever smärtan kan 
beskriva, men är något som nästan alla som genomgår ett kirurgiskt ingrepp upplever. Det 
finns olika typer av smärta och olika sätt att analysera och behandla den på. Bristfällig 
postoperativ smärtbehandling kan leda till svåra komplikationer och kan medföra stora 
kostnader för samhället och lidande för patienter. 
Syfte: I den här studien var syftet att med hjälp av vetenskaplig litteratur beskriva patienters 
upplevelser av postoperativ smärtlindring. 
Metod: Studien är gjord som en litteraturstudie med tio vetenskapliga artiklar vilka 
granskades med hjälp av innehållsanalys. Artiklar söktes via sökmotorerna PubMed och 

CINAHL. 
Resultat: Resultatet visade att patienter som var välinformerade om den postoperativa 
smärtbehandlingen både muntligt och skriftligt före och efter operationen, upplevde att de var 
mer nöjda med sin postoperativa smärtbehandling. Dessa patienter kände sig tryggare i att 
tillkalla sjukvårdspersonalen vid smärta och de upplevde att de var förberedda på postoperativ 
smärta redan innan operationen. Patienterna uppgav att ett bra bemötande från 
sjukvårdspersonalen hade en positiv inverkan på deras smärtupplevelse. Patienterna lyfte 
också fram aspekter som kunde förvärra patienternas upplevelse och beskrev då svårigheter 
att förmedla sin smärta, bristfällig information, ett dåligt bemötande med mera. 
Slutsats: Majoriteten patienter var nöjda med den postoperativa smärthandlingen men det 
fanns faktorer som påverkar upplevelsen till det sämre. För att förbättra möjligheten till en 
god postoperativ smärtbehandling är det viktigt att utveckla en arbetsmiljö för 
sjukvårdspersonal som tillåter ett gott bemötande och en tydlig kommunikation med patienter 
både före och efter operation.    
 
Nyckelord: Smärtbehandling, postoperativ, upplevelse och omvårdnad 
 
 



ABSTRACT 
 
Introduction: Pain is a complex and subjective experience, it is hard for any other else than 
the patient to understand it. All patients that undergo surgery will experience some sort of 

postoperative pain and therefore it is important to understand what pain is and what the 
patient goes through. Insufficient pain management could lead to postoperative complications 
that could be life threatening and increases the cost to society.  
Aim: The aim of this study was to examine the patient’s experiences of postoperative pain 
management. 
Methods: This study used a descriptive literature review. The searches were performed in the 
databases PubMed and CINAHL. 
Results: Results show that patients who were well-informed both pre- and postoperatively 
about the pain management were the most satisfied with their experience. Good 
communication and good treatment heightened the well-being of patients. Negative aspects 
could be communication difficulties and troubles describing the pain, lack of information and 
overstrained staff.  
Conclusion: The majority of patients were satisfied with their postoperative pain 
management but there were different things that had a negative influence on their experience. 
Improvements can be made, especially in the staffs’ individual behavior and in the 
organization as such. 
 
 

Keywords: Pain management, postoperative care, experience, nursing care 
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INTRODUKTION 

Smärta är ett symptom, ett subjektivt sinnesintryck som består av både fysiologiska, 
psykologiska och emotionella aspekter (Bergh, 2014). Det är svårt att se om en person har 
smärta om denne inte ger uttryck för det. Smärta kan även visas som objektiva tecken, d.v.s. 
det syns eller går att mäta att en person drabbats av smärta. Dessa objektiva tecken kan vara 
till exempel en ökad andnings- och hjärtfrekvens, svettningar, högt blodtryck och blekare 
hudfärg. I samband med vissa tillstånd till exempel skador och trauman, eller vid operationer, 
så kan ofta vårdpersonalen förstå eller förvänta sig att personen upplever smärta (Bergh, 

2014; Berntzen, Danielsen, & Almås, 2011b). Men exakt hur personen känner kan de inte 
förstå (Bergh, 2014). 
 
Även om smärtan ibland kan upptäckas genom objektiva tecken så säger dessa oftast inget om 
smärtans intensitet, alltså hur ont personen upplever att denne har. Det är inte möjligt att mäta 
intensiteten av smärtan utan att fråga personen hur denne upplever smärtan. Det är därför 
viktigt att vårdpersonal i samband med vård frågar personen hur smärtan upplevs för att få en 
uppfattning om hur smärtan upplevs. Det är viktigt att vårdpersonal förstår att det inte är 
personalen som har kunskapen om hur smärtan upplevs för varje individ utan att det endast är 
personerna själva som kan veta det (Bergh, 2014). 
 

Typer av smärta 

Smärta kan te sig på olika sätt beroende på dess uppkomst och den delas vanligtvis in i fyra 
typer. Dessa typer behandlas och upplevs på olika vis. Smärtan klassificeras även som akut 
eller kronisk (Bergh, 2014). 
 
Nociceptiv smärta 

Nociceptorer, de nervceller vars uppgift det är att upptäcka smärta, aktiveras om de känner av 
en vävnadsskada, det kan vara både akut sådan och till exempel tillväxt av tumörer. Detta är 
vad vi kallar nociceptiv smärta och den uppkommer ofta akut. Denna smärttyp kan även delas 
in i visceral smärta som kommer från kroppens interna organ och kan stråla ut i andra delar av 
kroppen, och somatisk nociceptiv smärta som kommer från skador på hud eller skelett (Bergh, 
2014; Berntzen, m.fl., 2011b). 
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Neurogen smärta 

Skador eller dysfunktionalitet i nervsystemet kan orsaka det som kallas neurogen smärta. 
Neurogen smärta är vanligt vid stroke, MS, samt efter amputationer. Kroniska inflammationer 
och strålbehandling kan också ge upphov till neurogen smärta (Berntzen, m.fl., 2011b). Av 
alla som genomgått en amputation upplever 70% någon form av neurogen smärta (Bergh, 
2014). 

 
Idiopatisk smärta 

Idiopatisk smärta är smärta som kan uppkomma utan känd orsak. En ansenlig del patienter 
med idiopatisk smärta lider även av depressiva symptom. Denna smärttyp är nästan alltid 
förenad med både psykiska faktorer såsom stress och också fysiska skador (Bergh, 2014).  
 
Psykogen smärta 

Då smärta kan vara en patients enda symptom kan man misstänka att det finns en 
bakomvarande depression, då ca 50–70% av patienter med depression även lider av fysisk 
smärta. Smärtan kan alltså behandlas och förbättras samtidigt som depressionen (Bergh, 
2014). 
 
Akut- och långvarig smärta 

Smärta delas även in i akut och långvarig smärta där akut smärta som går över inom tre 
månader medan långvarig (kronisk) smärta varar längre än tre månader och i vissa fall hela 
livet (Bergh, 2014). 
 

Smärtanalys  
Smärtanalys är något som sjukvårdspersonalen skall göra på samtliga patienter som upplever 
smärta. I smärtanalys ingår en smärtanamnes vilket innebär att smärtan kartläggs för att 
sjukvårdspersonalen skall få en uppfattning om exempelvis smärtans lokalisation, kvalité och 
intensitet, varaktighet och variation (Berntzen, m.fl., 2011b; Werner, 2010). Denna 
information är nödvändig i beslutet om vilken smärtbehandling patienten bör få för att 
smärtupplevelsen ska minska (Berntzen, m.fl., 2011b). Även blodprover samt andra 
undersökningar kan göras för att hitta objektiva tecken på smärtan vilket är något 
sjukvårdspersonalen ofta är övertygade om att det skall finnas. Detta innebär inte alltid någon 
fördel för patienterna utan är oftast till en nackdel då smärtbehandlingen inte blir optimal 
eftersom sjukvårdspersonalen inte hittar några objektiva tecken och patienten blir misstrodd. 
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En smärtanalys kräver att personen som utför den ska ha kunskap i både fysiologi samt 
psykologi för att finna den bästa behandlingen för patienten (Werner, 2010) 
 

Vanliga skattningsskalor 

Det finns många sätt att mäta smärta. Att beskriva smärta med ord kan bli väldigt individuellt 
och språkförbistring kan försvåra förmedlandet, därför finns det olika smärtskattningsverktyg 
varav vissa är skattningsskalor. 
 
Visuell Analogskala 

Visuell Analogskala (VAS) är ett av de vanligaste verktygen för att skatta smärta inom 
sjukvården. VAS består oftast av en rak linje som är graderad från “ingen smärta” till “värsta 
tänkbara smärta” där patienten får placera eller dra en markör till det område som de anser är i 

nivå med deras smärta. Metoden har ifrågasatts då det visat sig att äldre personer har svårt att 
förstå det abstrakta i mätningen, men en undersökning visade att 90% av patienterna kunde 
förstå och använda skalan vid 80 år ålder (Bergh, 2014).  
 
Numerisk skattningsskala 

Numerisk skattningsskala (NRS) liknar på många sätt VAS men istället för att vara markerad 
med ord så består den av en numerisk skala 0 - 10 där 0 står för “ingen smärta” och 10 för 
“värsta tänkbara smärta”. NRS har fördelen att patienten kan meddela sin smärtskattning ex. 
via telefon och behöver således inte vara fysiskt närvarande. Dessutom anses den numeriska 
skalan inte vara lika känslig för förändringar av patientens upplevelse. NRS har visat sig vara 
mer användbar för äldre då ca 95% av patienterna i en undersökning kunde använda den vid 
80 års ålder (Bergh, 2014).  
 

Farmakologisk- och icke farmakologisk behandling 

Forskning visar att sjuksköterskor som noga lyssnar till vad patienten säger är bättre på att 
bedöma smärta än de sjuksköterskor som utgår från andra kriterier, till exempel “hur det 
brukar vara” och hur patienten ser ut (Bergh, 2014). Enligt Berg (2014) kan patienterna 
uppleva smärtlindring enbart genom att vårdpersonalen visar intresse och uppmärksamhet 
gentemot dem. Men för att verkligen hjälpa patienter med smärta måste den även behandlas. 
Det finns flera sorters behandlingsmetoder för patienter med smärta, såväl farmakologiska 
som komplementära och alternativa, även kallat KAM (Bergh, 2014). De vanligaste 
metoderna för smärtlindring utöver läkemedelsbehandling är sjukgymnastik, akupunktur, 
massage och TENS (transkutan elektrisk nervstimulering) (Bergh, 2014; Berntzen, m.fl., 
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2011b). Andra icke-farmakologiska metoder för smärtlindring är viktreduktion, 
gånghjälpmedel och andra ortopediska hjälpmedel till exempel korsett (Strang & Werner, 
2010). Det finns faktorer i livet som kan öka smärtlidandet och det kan därför vara av vikt att 
behandla flera saker än bara smärta. Till exempel så kan sömnsvårigheter behandlas så tidigt 
som möjligt då en god sömn ökar förmågan att läka och hantera smärta. Andra faktorer som 
ångest, oro, depression och bristande nätverk kan också leda till en ökad smärtupplevelse och 

kan förlänga patientens läketid. Det krävs i vissa fall medicinsk behandling mot ångest för att 
lindra patientens smärta (Strang & Werner, 2010).  
 
 
Smärta postoperativt 
Smärta är något som de flesta personer som genomgår någon form av kirurgiskt ingrepp 

kommer att uppleva. I en studie gjord av Eriksson med medarbetare (2013) beskriver de att 
73% av deltagarna upplevde medelsvår till svårt smärta (VAS 4-10) på det första 
postoperativa dygnet, och 67% andra dygnet. Meissner med medarbeteare (2018) skriver i 
deras studie att endast 44% av patienterna var tillfrågade om deras smärta under den 
postoperativa fasen. Det är därför av vikt fråga patienten om smärtan samt erbjuda en adekvat 
smärtlindring. Smärta motverkar även läkandet och ökar risken för postoperativa 
komplikationer som till exempel atelektaser (kollapsad lungvävnad), pneumoni 
(lunginflammation), liggsår, blodproppar med mera (Berntzen, m.fl., 2011a). Detta på grund 
av att mobilisering är viktigt efter en operation samt för att kunna djupandas. Dåligt 
behandlad smärta leder till att personerna oftast ligger still och inte vill röra på sig samt att de 
andas ytligt. Smärtan måste därför synliggöras efter operationer i den så kallade postoperativa 
fasen för att öka patientens tillfrisknande och minska risken för komplikationer. Detta då  
smärta även kan vara ett tecken på en komplikation relaterat till det kirurgiska ingreppet, som 
till exempel anastomosläckage (läckande tarm) som kräver omedelbar reoperation (Berntzen, 
m.fl., 2011a; Järhult & Offenbartl, 2016). En otillräcklig smärtlindring kan leda till 
komplikationer för individen, vilket leder till längre vårdtider vilket ökar kostnaderna för 
sjukvården och samhället då det kan leda till långa sjukskrivningar (Bergh, 2014). För 
personen så kommer dessa komplikationer att kunna leda till ett ökat lidande som förlängs 

och i värsta fall leder till att denne avlider (Berntzen, m.fl., 2011a). 
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Omvårdnadsteori 
Eftersom smärta är så individuellt så måste även vården utgå från att alla personer är unika 
individer. Det gäller för sjuksköterskan att arbeta med personcentrerad vård där personen är i 
centrum och vården utgår från personen och inte tvärtom (McCance & McCormack, 2013). 
 
Joycee Travelbees omvårdnadsteori 

Joycee Travelbees omvårdnadsteori går i stort ut på att hjälpa individen att hantera sina 
känslor och sjukdomar. Det hon lägger vikt i är att sjuksköterskan och patienten skall ingå vad 
hon kallar mellanmänsklig relation, detta är enligt henne det enda sättet för omvårdnadens 
mål och syfte ska uppfyllas (i Kristoffersen, 2006). Travelbee menar att det endast är möjligt 
att ingå en mellanmänsklig relation mellan människor och inte roller. Det är inte förens båda 
människorna tar sig förbi det stadie där de ser varandra som patient och sjuksköterska som 
denna relation kan inledas. En mellanmänsklig relation byggs upp i olika steg vilka är det 
första mötet, framväxt av identiteter, empati, sympati och etablerade av ömsesidig förståelse 
och kontakt (i Kristoffersen, 2006; Pokorny, 2018). 
 

Det första mötet 
I det första mötet mellan patienten och sjuksköterskan så känner de inte varandra utan de är 
bara olika roller för varandra. Det är i det första mötet som det är viktigt för båda parter att 
börja bilda sig en uppfattning om den andres identitet, detta för att relationen ska bli mer än 
bara den mellan sjuksköterska och patient. Skulle sjuksköterskan av någon anledning vara 
ointresserad av att veta vem den andra är så kommer vården att bli stel och ytlig (i 
Kristoffersen, 2006). 
 

Empati 
Empati är något som sjuksköterskan troligen inte känner hela tiden för patienten utan det kan 
upplevas vid till exempel vissa sjukdomstillstånd eller känslor, det vill säga att sjuksköterskan 
måste kunna sätta sig in i eller förställa sig vad den andre känner och upplever. Det krävs 
enligt Travelbee att sjuksköterskan själv har upplevt något liknande för att kunna känna riktig 
empati för någon, men med god vilja kan sjuksköterskan känna empati ändå. Empati kan göra 
att sjuksköterskans drivkraft för att ge en god vård till patienten ökar (i Kristoffersen, 2006). 
 

Sympati 
Sympati är när sjuksköterskan vill hjälpa eller hjälper patienten, det vill säga när 
sjuksköterskan inte bara förstår utan också har en medkänsla med patienten. Det är alltså en 
handling som bygger på empati enligt Travelbee. Hon menar att sympati inte handlar om att 
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lära känna patienten bättre utan att det handlar mer om en attityd gentemot patienten. 
Patienten kommer uppleva att sjuksköterskan genuint bryr sig om hur denne mår och detta 
kan påverka patienten både psykiskt och fysiskt och öka patientens förmåga att hantera 
situationen (i Kristoffersen, 2006). 
 

Etablerade av ömsesidig förståelse och kontakt 
Den sista delen i att bygga upp en mellanmänsklig relation är etablerande av ömsesidig 
förståelse och kontakt. Enligt Travelbee så består denna del av att sjuksköterskan i handling 
mot patienten faktiskt hjälper patienten eller någon form av förbättring. Det krävs även att 
sjuksköterskan har de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna hjälpa patienten, 
detta leder till att patienten kommer känna ett stort förtroende för sjuksköterskan (i 
Kristoffersen, 2006).  

 
Detta är en omvårdnadsteori som passar bra vid smärtlindring då alla patienter är olika och är 
i behov av en individanpassad omvårdnad, där man tar hänsyn till en persons upplevelse och 
inte endast att den är en viss typ av patient. Travelbee har egentligen ingen definition av vad 
hälsa är, utan det är olika för varje individ. Detta påvisar vikten av att patienter är unika 
individer vilka kräver individuell vård. Detta är en viktig roll som sjuksköterskan har inom 
vården (i Kristoffersen, 2006). 
 
Problemformulering 
Att genomgå ett kirurgiskt ingrepp är ofta en stor belastning på kroppen. Det är viktigt med 
tidig mobilisering och en god andning för att undvika många av de komplikationer som en 
operation kan medföra. För att möjliggöra detta är det viktigt med postoperativ smärtlindring. 
Då smärta kan minska chansen till god återhämtning är det därför viktigt att personalen inom 
vården frågar patienten och arbetar med personen i centrum för att möjliggöra ett så snabbt 
tillfrisknande som det går med så få eller inga komplikationer som möjligt, samt för att 
undvika onödigt lidande. Det är därför viktigt att undersöka och beskriva hur patienter 
upplever att deras smärta identifieras och behandlas.  
 

Syfte 
Syftet med denna studie var att med vetenskaplig litteratur beskriva patienters upplevelser av 
postoperativ smärtlindring. 
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METOD 

Design 
Studien är gjord som en litteraturstudie med en deskriptiv design. Forskningsdesignen är 
lämplig vid litteraturöversikter då deskriptiv design används för forskning där observation, 
beskrivning och dokumentering skall ingå vilket stämmer väl in på en litteraturöversikt (Polit 
& Beck, 2017).  
 
Sökstrategi 

Urval av databaser 

De databaser som användes för att finna relevanta artiklar är CINAHL (Cumulative Index to 
Nursing and Allied Health Literature) samt PubMed. Polit och Beck (2017) skriver att framför 
allt CINAHL är en viktig databas när det gäller forskning inom omvårdnad. PubMed är en 
databas som refererar till olika tidskrifter inom bland annat medicin och omvårdnad. PubMed 
är en data bas som uppdateras kontinuerligt (Willman, Bahtsevani, Nilsson, & Sandström, 
2016). Dessa databaser tillhandahålls av Uppsala universitet. 
 
Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterier för att artiklarna skulle ingå i studien var att de skulle vara vetenskapliga 
originalartiklar med en kvalitativ ansats där patienternas ålder skulle vara 18 år eller äldre. 
Artiklarna skulle vara skriva på antingen svenska eller engelska samt vara publicerade mellan 
åren 2013 – 2018. Artiklarna skulle enligt författarna (M.E. och M.P.) hålla en medel- till hög 
kvalité efter granskning med hjälp av SBU:s granskningsmall (Statens Beredning för 

Medicinsk och Social Utvärdering [SBU], 2018). Artiklarna skulle passa bra in på studiens 

syfte samt att det tydligt i artikeln framgick att artikelförfattarna tagit ett etiskt 
ställningstagande eller fått godkännande av en etikkommitté. Artiklar som inte passade in på 
inklusionskriterierna exkluderades. 
 
Tillvägagångssätt 

De sökord som användes i denna studie samt antal utvalda artiklar redovisas i tabell 1. Vid 

sökningarna användes sökmotorernas filer, publicerade mellan 2013–2018, skrivna på 
svenska eller engelska för att få relevanta träffar som passade in på de flesta av de inklusions- 
och exklusionskriterna. Därefter lästes rubrikerna för att finna relevanta artiklar, abstrakten 
lästes efter det för de artiklar som bedömdes ha en relevant rubrik. De artiklar vars abstrakt 
var passande lästes sedan i fulltext, kvar blev då 9 artiklar vilka alla ingick i denna studie. En 
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artikel hittades med hjälp av snöbollsurval med vilket menas att redan utvald artikels 
referenslista granskades för att hitta artiklar som passade i denna studie, se tabell 2  . 
 
Tabell 1.  Sökresultat. 

Datum Sökmotor Sökord Utfall Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Utvalda 
artiklar 

2/12 2018 CHINAL patients experiences 
postoperative pain 

316 34 9 5 

2/12 2018 CHINAL postoperative pain patients 
satisfaction experiences 

51 14 5 2 

2/12 2018 Pubmed patients experiences 
postoperative pain 

186 29 7 2 

2/12 2018 Pubmed postoperative pain patients 
satisfaction experiences 

37 11 3 0 

 
 
Tabell 2. Snöbollsurval. 

Artikel Snöbollsartikel 
Patients´ experiences of pain have an impact on their 
pain management attitudes and strategies 

Exploring the care experience of patients undergoing 
spinal surgery: a qualitative study 

 
 
Bearbetning och analys 

 

Kvalitetsanalys 
Det protokoll som användes för att kvalitetsbedöma de valda artiklarna gjordes med hjälp av 
SBU:s granskningsmall ”Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 
forskningsmetodik”(SBU, 2018). SBU:s granskningsmall innehåller totalt 21 olika frågor om 
5 olika delar i artikeln. De delar som frågorna handlade om var Syftet, Urval, Datainsamling, 
Analys och Resultat där frågorna kunde vara till exempel: Utgår syftet från en väldefinierad 
problemformulering/frågeställning? För att besvara dessa frågor så lästes artiklarna var för sig 
noggrant för att finna svaret på de olika frågorna. Svarsalternativen på frågorna var Ja, Nej, 
Oklart och Ej lämpligt, oklart användes om det inte i svaret fanns tydligt beskrivet i artikeln 
och ej lämpligt när frågan inte ansågs som relevant i artikeln. I granskningsmallen var det inte 
beskrivet vilka kriterier som artiklarna behövde uppnå för att uppfylla de olika kvalitéerna 
hög, mellanhög eller låg (SBU, 2018). Willman med medarbetare (2016) skriver att vid 
bedömning av kvalitativa studier så kan granskningsmallar användas för att ge en uppfattning 
av studiens kvalité. För att uppskatta studiens kvalité har författarna (M.E och M.P) diskuterat 
artiklarna utifrån SBU:s granskningsmall för att sedan göra en gemensam uppskattning av 
studiernas kvalité. Något som kunde skilja artiklarna åt var att det inte tydligt framgick att de 
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uppnått datamättnad. I diskussionen mellan författarna diskuterades även artiklarnas 
helhetsintryck. Studiernas uppskattade kvalité redovisas i bilaga 1. 
  
Resultatanalys 
Resultaten i de utvalda artiklarna lästes av båda författarna (M.E. och M.P.) flera gånger för 
att undvika misstolkning samt för att undvika att viktig information missades, detta öppnade 

även upp för diskussion mellan författarna. Artiklarnas resultat granskades med en 
innehållsanalys vilket innebär att författarna identifierar likheter i de olika artiklarna för att 
hitta meningsbärande enheter (Forsberg & Wengström, 2016). Baserat på resultat från 
artiklarna inklusive citat av de intervjuade patienterna i artiklarna delades texten in i de för 
författarna uppenbara kategorier för att sedan identifiera eventuella subkategorier. Denna 
metod synliggör även de kategorier som saknas eller inte är tydliga (Forsberg & Wengström, 
2016), denna analys och kategorisering av resultatet i artiklarna gav författarna en djupare 
förståelse av texten. Resultatet av resultatanalysen presenteras under resultat i denna studie 
och exempel på analysprocessen i innehållsanalysen redovisas i tabell 3.  
 
 
Tabell 3. Exempel på analysprocessen i innehållsanalysen. 

Citat från artiklarna Förkortade citat Kategori Subkategorier 

” I had problems speaking 

when I was in much pain, so 

I didn´t describe my pain” 

Jag hade svårt att förmedla 
smärtan när det gjorde ont. 
 

Kommunikation Svårigheter att 
förmedla smärta 

“I received adequate 

information about pain 

relief, which I read and 

became aware that I should 

not wait until the pain 

becomes as strong as hell 

but that I should tell the staff 

before it becomes 

unbearable.” 

Mottog adekvat information 
och förstod att jag skulle ringa 
på klockan innan smärtan blev 
för stark 
 
 
 
 

Information  
 
 
 
 
 

Muntlig och 
skriftlig 
information 
 

“Is it 6 or 8…or what is it? 

What's the difference 

between 7 and 8? I don't 

know, I think it is very 

difficult” 

Är det 6 eller 7, vad är det för 
skillnad? 

Smärtskattning 
 

Svårigheter med 
smärtskattning 
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” I´ve had great confidence 

in the staff. I think it has 

been so nice to come and put 

myself in their hands and 

just relax. I have not been 

worried in anyway at any 

time.” 

Jag hade stort förtroende för 
personalen. Jag kände mig inte 
orolig en ända gång. 

Relation Tillit och 
delaktighet 
 

” I had a previous 

caesarean section, so I knew 

how to handle myself. I 

know that if you call the 

nurses often, some of them 

become angry that you call 

too often, so when I am in 

pain, I try to endure it … I 

try to control myself; I brace 

myself, so if they don´t come 

to me, I don´t call anybody 

unless they come to my 

bedside an I then tell them 

what is wrong with me.” 

Jag har opererats förut och 
visste att om jag ringer ofta så 
blir sjuksköterskorna arga … 
jag ringer inte på klockan. 

Bemötande Otrevligt 
bemötande 

 

Forskningsetiska överväganden 
Utformningen av detta arbete skedde med litteraturöversikt som metod, det är då viktigt att de 
artiklar som används har genomgått en etisk prövning. Artiklar som inte beskrev eller hade 

tagit något etiskt resonemang uteslöts från att vara med i denna litteraturöversikt. Resultatet 
av sammanställningen av de artiklar som ingick i denna studie gjordes utan att manipuleras 
eller förvrängas de skrevs utan författarnas egna förförståelse. Artiklarnas resultat presenteras 
i resultatdelen och inga artiklar utelämnades (Forsberg & Wengström, 2016). 
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RESULTAT 

Granskningen av de 10 valda originalartiklarna som handlade om patientens upplevelse av 
postoperativ smärtbehandling, resulterade i fem kategorier med elva subkategorier, dessa 
redovisas i tabell 4.  
 
Tabell 4. Kategorier och subkategorier  
Kategori Kommunikation Information Smärtskattning Relation Bemötande 

Subkategorier Svårigheter 

att förmedla 
smärta 

Bristfällig 

information 
Muntlig och 
skriftlig 
information 
Endast 
muntlig 
information 
Omvårdnads-
plan 

Svårigheter med 

smärtskattning 
Fördelar med 
smärtskattning 

Tillit och 

delaktighet 
 

Otrevligt 

bemötande 
Rädsla för 
att bli 
misstrodd 
Nöjda 

 

Kommunikation 
 
Svårigheter att förmedla smärta 

“…I had problems speaking when I was in much pain, so I didn't describe my pain, as such” 

(Kaptain, Bregnballe, & Dreyer, 2017, s 2989 ) 
 

Patienterna upplevde att de hade det svårt att kommunicera sin smärta när den var som allra 
kraftigast (Kaptain m.fl., 2017). Patienterna kände att stress och tidsbegränsade möten med 
sjukvårdspersonalen gjorde det svårt att förmedla sin smärta (Davis, Vincent, Henley, & 
McGregor, 2013; Eriksson, Wikström, Fridlund, Årestedt, & Broström, 2016). Vissa 
patienterna upplevde att de inte ville störa sjukvårdspersonalen när de såg stressade ut då de 
kunde ha något viktigare att göra, även om patienterna hade blivit informerade om att ringa på 
klockan så drog sig många från att göra det (Eriksson m.fl., 2016). Patienterna som blev 
påverkade av morfin upplevde att de hade svårigheter att finna orden för att beskriva sin 
smärta detta krävde mer uppmärksamhet från sjukvårdspersonalen för att upptäcka patientens 
smärta (Kaptain m.fl., 2017). Andra uppgav att det inte fanns några svårigheter att 
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kommunicera sin smärta utan denne tillkallade personalen och bad om smärtlindring vilket 
gavs (Aziato & Adejumo, 2015). Patienterna upplevde även att de olika professionerna 
fördröjde deras smärtbehandling, detta då det oftast var en undersköterska som kom när de 
ringde. Undersköterskan behövde därefter gå och prata med en sjuksköterska som sedan kom 
till patienten, och ibland behövde sjuksköterskan även diskutera med en läkare som sedan 
kunde förskriva analgetika (Eriksson m.fl., 2016). 

 

Information 
 
Bristfällig information 

” I expected nurses to sit down with us and tell about the possible pain killers and its side 

effects before and after the surgery but they did not” 

(Shoqirat, 2014, s 612) 
 
Patienterna upplevde att de inte var välinformerade om läkemedel, behandlingsprotokoll samt 
biverkningar både före och efter operationen (Shoqirat, 2014). Flertalet patienter uppgav att 
de inte fått veta tillräckligt om vad som kommer hända dem efter operationen gällande 
förband, dränage och smärtlindring (Davis m.fl., 2013; Hovind, Bredal, & Dihle, 2013).  
 
Muntlig och skriftlig information 

“I received adequate information about pain relief, which I read and became aware that I 

should not wait until the pain becomes as strong as hell but that I should tell the staff before it 

becomes unbearable.” 

(Andersson, Otterstrom-Rydberg, & Karlsson, 2015, s 637) 
 
Patienterna som fick både muntlig och skriftlig information ansåg detta informationssätt som 
bra. Patienterna uppskattade att de fick informationen skriftligt, de kunde då läsa 
informationen flera gånger. Många av patienterna upplevde att informationen om 
smärtlindring postoperativt var viktig medan några tyckte att det inte var så viktigt, då de 
upplevde att de befann sig i en komplex situation när de nyligen var opererade (Andersson 
m.fl., 2015). 
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Endast muntlig information 

“There´s a great deal of information, which is far too much.” 
(Andersson m.fl., 2015, s 637) 

 
Patienterna som endast fick muntlig information ansåg att informationsmängden var för stor 
och svår att ta in. Patienterna hade även svårt att komma ihåg informationen och det var 
endast patienter som bara fått muntlig information som hävdade att de inte fått någon 

information alls. Några av patienterna upplevde att muntlig information fungerar bäst direkt 
efter de fått informationen (Andersson m.fl., 2015). De uppgav också att det kan vara svårt att 
ta till sig muntlig information i den gällande situationen och hade därmed önskat information 
skriftligt. Det framkom att det ibland kunde bli överväldigande med information för att det 
blir för avancerat och att informationen då hellre ska hållas kortare och på en för individen 
mer anpassad nivå (Davis m.fl., 2013; Hovind m.fl., 2013). 
 
Omvårdnadsplan 

” I spoke with the anesthesiologist and a little with nurse about what I´m taking, but there 

wasn’t any pain relief plan. You kind of don’t talk about it, I think. You should get a little 

more time to talk about it.” 

(Angelini m.fl., 2018, s 5) 
 

Patienterna ansåg det viktigt att upprätta en individuell omvårdnadsplan för den postoperativa 
smärtan redan före själva operationen. Denna omvårdnadsplan skulle då innehålla detaljer om 
läkemedelsdoser och framför allt en plan för utsättning av smärtlindring (Angelini m.fl., 
2018). Patienterna som fått information om smärtlindring redan innan operationen hade 
möjlighet att ställa frågor och få svar vilket gav dem en känsla av trygghet (Andersson m.fl., 
2015; Angelini m.fl., 2018). 
 
Smärtskattning 
 

Svårigheter med smärtskattning 

“Is it 6 or 8…or what is it? What's the difference between 7 and 8? I don't know, I think it is 
very difficult” 

(Kaptain m.fl., 2017, s 2990) 
 
Patienternas förståelse för NRS skalan var väldigt individuell, flera uppgav att 10 var svårt att 
föreställa sig, dessutom uppgav flera att den postoperativa smärtan var en ny smärtupplevelse 
och där av svårt att relatera till. De behövde tid för att kunna förstå och skatta sin nya smärta 
vilket gjorde det svårt att använda NRS (Kaptain m.fl., 2017). Flertalet patienter uppgav att 
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det var svårt att bara uppge ett nummer när de skulle skatta sin smärta. Detta då smärtan 
skiljde sig åt när patienterna låg ned eller satt stilla gentemot när de rörde på sig (Kaptain 
m.fl., 2017). Andra patienter upplevde att sjukvårdspersonalen förväntade sig att de skulle 
uppge en siffra vid rörelse och en vid vila (Eriksson, Wikström, Årestedt, Fridlund, & 
Broström, 2014). Många av patienterna var osäkra på den siffra de uppgav vid 
smärtskattningen då de var osäkra om sjukvårdspersonalen skulle tycka att de överdrev och 

var gnälliga (Eriksson m.fl., 2014; van Dijk, Vervoort, van Wijck, Kalkman, & Schuurmans, 
2016). 
 
Fördelar med smärtskattning 

“It's good actually. Not only like saying you´ve a lot of pain, it's a little clearer in some way.” 
(Eriksson m.fl., 2014, s 43) 

 
Flera patienter upplevde NRS som ett enkelt verktyg då det bara var att sätta ett nummer på 
smärtan. Om smärtan hade beskrivits i ord skulle detta vara väldigt individuellt. Vidare 
beskrev de det som lättare för personalen då det hjälpte dem att besluta vilken behandling de 
skulle sätta in, högre poäng på skalan ledde till högre doser analgetika (Eriksson m.fl., 2014). 
Patienterna upplevde personalen som professionella när de frågade om smärtan med samma 

frågor hela tiden. De upplevde även att det var personalen som hade det övergripande 
ansvaret att fråga om smärtan då det var de som bjöd in patienten att använda NRS (Eriksson 
m.fl., 2014). 

 

Relation 
 
Tillit och delaktighet 

” I´ve had great confidence in the staff. I think it has been so nice to come and put myself in 

their hands and just relax. I have not been worried in anyway at any time.” 

(Angelini m.fl., 2018, s 4) 

 
Patienterna upplevde att en god relation till sjukvårdspersonalen gav en känsla av trygghet 

och gjorde att de vågade fråga om saker som de annars kanske inte skulle vågat fråga om. 
Patienterna upplevde även att en god relation till sjukvårdspersonalen ökade deras delaktighet 
i smärtbehandlingen (Angelini m.fl., 2018; Davis m.fl., 2013; Kaptain m.fl., 2017).  
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“It felt so good that you only have to ask for pain relief and you will get it, I was happy with 
that answer” 

(Andersson m.fl., 2015, s 637) 

 
Patienter som tidigare har genomgått kirurgiska ingrepp upplevde att de visste vad som 
väntade dem och de hade full tillit till sjukvårdspersonalen och deras omvårdnad (Andersson 
m.fl., 2015; Angelini m.fl., 2018).  
 

Bemötande 

 
Dåligt bemötande 

“There was a lady on the next bed and she is a mum of a consultant in this hospital… all 

nurses kept checking on her, when she complained of pain all medical staff rushed to her with 

smiles and support… I do not know anybody here, nurses do not treat me in the same way…” 

(Shoqirat, 2014, s 614) 
 

“You feel what attitude they have, if it good, then I take it for granted they want to help in the 

best way” 
(Eriksson m.fl., 2016, s 30) 

 
Flera patienter uppger att de hade oro över att sjukvårdspersonalen skulle bli arga på dem om 
de ringde på klockan för många gånger, de valde att vänta till sjukvårdspersonalen kom till 
dem istället. De patienterna var oroliga för var att uppfattas som gnälliga och jobbiga, de var 
även oroliga för att hamna i konflikt med sjukvårdspersonalen (Eriksson m.fl., 2016; Shoqirat, 

2014). Hade personalen ett dåligt bemötande upplevde patienterna att de blev ledsna, kränkta, 
irriterande och arga, dem upplevde att de då hade en motvilja till att söka kontakt med 
sjukvårdspersonalen (Eriksson m.fl., 2016). Patienterna upplevde att sjukvårdspersonalen var 
stressade då de gick fort i korridorerna, såg upptagna ut och inte hade tid att prata. De 
upplevde även att de blev bemötta olika beroende på deras status, utbildning och relation till 
annan sjukvårdspersonal (Eriksson m.fl., 2016; Shoqirat, 2014). Patienterna upplevde det som 
svårt att förstå vilken profession de talade med när alla hade likadana kläder (Eriksson m.fl., 
2016). 
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Rädsla för att bli misstrodd  

“… I think that they (nurses) do not believe us… and therefore no need to complain and I 

have to cope with little pain killers” 

(Shoqirat, 2014, s 614) 
 

” Somebody is shouting and the nurse will run to the person and say “Oh, because of this 

small thing that is why you are shouting?”, then I better keep quiet because it means my pain 

is small if I am not shouting.” 

(Aziato & Adejumo, 2015, s 304) 
 

Patienterna hade en stor rädsla för att bli misstrodda av sjukvårdspersonalen när det gällde 
deras smärta. Patienterna uppgav att de var rädda att använda de högre siffrorna i NRS skalan 
då de inte hade synliga skador (van Dijk m.fl., 2016). Patienterna upplevde även att de blev 
misstrodda när sjukvårdspersonalen tvekade att ge de smärtlindring och ansåg att patienten 
frågar om mer smärtlindring för ofta (Eriksson m.fl., 2016). Patienterna i studien upplevde att 
sjuksköterskorna inte trodde på dem eller underskattade deras allvarliga smärta. Detta ledde 
till att patienternas förtroende för sjukvårdspersonalen minskade samt försvårade 
smärtskattningar- och behandling. Vissa patienter föredrog att få minimalt med smärtlindring 

istället för att bråka med sjukvårdspersonalen (Shoqirat, 2014). 
 
Nöjda 

“I´m happy with the pain relief, they are so very kind and told me to call them if the pain 

becomes too much.” 
(Davis m.fl., 2013, s 638) 

 
De flesta patienterna upplevde att de var nöjda med det bemötande de fick, de var noga med 
att påpeka att många av sjukvårdspersonalen var vänliga och snälla vilket hade ett positivt 
inflytande på deras upplevelse av smärtan (Andersson m.fl., 2015; Aziato & Adejumo, 2015; 
Davis m.fl., 2013). Patienterna upplevde det lättare att beskriva smärtan om 
sjukvårdspersonalen visade vänlighet och respekt gentemot dem (Eriksson m.fl., 2016). 
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DISKUSSION 

Resultatet i denna studie visade att patienter som var välinformerade både muntligt och 
skriftligt före och efter operationen, upplevde att de var mer nöjda med sin postoperativa 
smärtbehandling. De patienterna kände sig även tryggare i att tillkalla sjukvårdspersonalen 
vid ökad smärta. Patienterna kände sig även trygga i smärtan då de var förberedda på den 
innan operationen. Patienterna uppgav att ett bra bemötande från sjukvårdspersonalen hade en 
positiv inverkan på deras smärtupplevelse. Saker som kunde förvärra patienternas upplevelse 
var svårigheter att förmedla sin smärta, bristfällig information, avsaknad av omvårdnadsplan, 

stressad personal och ett dåligt bemötande. 
 
Resultatdiskussion 
 
Kommunikation 

Sjuksköterskan har ett stort ansvar när det kommer till att bedöma smärta och behandla 
patienterna, det är viktigt att de är uppmärksamma patientens tillstånd då patienten inte alltid 
kan kommunicera på ett adekvat sätt (Bergh, 2014). Analysen av de vetenskapliga artiklarna 
visar på att sjukvårdspersonal behöver vara mer uppmärksam gentemot patienten och mera 
konkret i informationen gällande smärtlindringen. Detta eftersom patienterna inte alltid kan 
meddela hur ont de har och heller inte vet vad som är acceptabel smärta att uppleva. Kraftig 
smärta kan göra det svårt för patienterna att kommunicera med sjukvårdspersonalen. Det 
fanns svårigheter att förstå de smärtskattningsverktyg som användes, en vanlig orsak till det 
var att siffrorna ansågs vara så individuella och patienterna inte visste hur de skulle förhålla 
sig till den nya smärtan som uppstått. Dessutom varierade smärtan mellan stillaliggande och 
mobilisering vilket försvårade användandet av bara en siffra (Kaptain m.fl., 2017). Bergh 
(2014) skriver att smärtan kan leda till att patienterna upplever trötthet och har svårt att 
fungera som de normalt gör, detta leder även till att patienterna blir mer passiva. Vissa 
patienter upplevde att starka smärtstillande läkemedel ledde till svårigheter att kommunicera 

då de blev dåsiga, detta krävde då mer uppmärksamhet från sjukvårdspersonalen för att 
upptäcka deras smärta (Kaptain m.fl., 2017). Patienterna kände även att stress och 
tidsbegränsningar hos sjukvårdspersonalen gjorde det svårt att få tid att prata om sin smärta. 
Dessa faktorer påverkade även deras vilja att ringa på sjukvårdspersonalen vid kraftig smärta 
(Davis m.fl., 2013; Eriksson m.fl., 2016). Det är också vanligt att patienterna upplever att det 
är sjukvårdspersonalen som vet bäst när de behöver smärtstillande läkemedel (Berntzen, m.fl., 
2011b; Eriksson m.fl., 2014). 
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Information 

Flertalet patienter upplevde att de inte var tillräckligt informerade om smärtbehandlingen, 
läkemedel och biverkningar av dessa. Många sa att de inte visste vad som väntade efter 
operationen då det ofta är en helt ny smärtupplevelse. Många tycker att det kan vara svårt att 
ta till sig enbart muntlig information inför och efter operationen och önskade därför även 
skriftlig information, eller en omvårdnadsplan. Några patienter menar också att informationen 

är för avancerad och borde hållas på en mer anpassad nivå (Davis m.fl., 2013; Hovind m.fl., 
2013; Shoqirat, 2014). Det är viktigt att individanpassa informationen som patienterna får då 
patienterna ska vara delaktiga i sin egen vård då det är de som har det sista ordet (Elgánt & 
Fridlund, 2014). Patienterna som fick både muntlig och skriftlig information upplevde det 
som ett bra informationssätt då de kunde läsa informationen flera gånger, då de hade svårt att 
komma ihåg endast muntlig information (Andersson m.fl., 2015). Det som resultatet visar är 
det viktigt att informera patienterna på ett individuellt sätt för att de ska kunna vara delaktiga 
och uppleva sig nöjda med den vård de har fått. I SFS (2014:821) står det även att patienterna 
ska få information som är individuellt anpassad för att de ska förstå informationen, även att 
den som lämnar informationen ska försäkra sig att mottagaren har förstått. En möjlighet till att 
patienterna inte känner sig välinformerade skulle kunna vara att det ofta är stressigt på 
avdelningarna där personalens arbetsbelastning är hög och att lämna information är något som 
tar tid. Berntzen och medarbetare (2011a) skriver att det är sjuksköterskans uppgift att 
informera patienten både under den pre- och postoperativa fasen. 
 
Smärtskattning 

Det var blandade upplevelser av att använda NRS, patienterna upplevde det som ett 
hjälpmedel fastän vissa upplevde det som svårt och stressande. Dessutom fanns det 
svårigheter i att uppge bara en siffra då smärtupplevelsen varierade beroende på rörelse och 
position. Vissa patienter var oroliga att de uppgav en för hög siffra vid smärtskattningen och 
att sjukvårdspersonalen då skulle tycka att de överdrev sin smärta (Eriksson m.fl., 2014; 
Kaptain m.fl., 2017; van Dijk m.fl., 2016). Patienterna sade att deras smärtupplevelse var 
väldigt individuell och att 10 på skalan var svårt att föreställa sig, dessutom var den 
postoperativa smärtupplevelsen något nytt att förhålla sig till och det krävde enligt dem lite tid 
vilket då försvårade korrekt användande utav NRS (Kaptain m.fl., 2017). Användning av 
smärtskattningsskalor ger en indikation på hur smärtan artar sig men ger inte en fullgod bild 
av helheten eftersom patienterna inte enbart skattar smärtintensiteten utan även upplevelsen 
och konsekvenserna utav smärtan (Karlsten, 2014). Eftersom smärtan är individuell och 
upplevs olika för alla personer så behöver sjukvårdspersonalen använda sig av 
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smärtskattningsskalor för att få en bild av patientens upplevda smärta. Smärtskattning är 
enbart en del av den smärtanalys som sjuksköterskan ska göra av patientens smärta, 
sjuksköterskans uppgift när denne möter en patient med smärta är att lyssna och tro på 
patientens upplevelse (Bergh, 2014; Skytt, 2010). Samtliga artiklar som ingick i denna studie 
nämnde enbart NRS som smärtskattningsskala. 
 

Relation 

En god relation mellan patienten och sjukvårdspersonalen ledde till att patienten kände ökat 
förtroende och trygghet. De underlättade kommunikationen då patienterna öppnade sig mer 
och berättade även jobbiga saker till sjukvårdspersonalen (Angelini m.fl., 2018; Davis m.fl., 
2013; Kaptain m.fl., 2017). Om patienterna känner trygghet och tillit inför vårdpersonalen så 
förbättras effekten av smärtbehandlingen, därför är ett ömsesidigt förtroende mellan patient 
och sjukvårdspersonal en förutsättning för god omvårdnad (Berntzen, m.fl., 2011b). Det är 
viktigt att bilda en god relation mellan sjukvårdspersonalen och patienten då det inte bara ger 
en bättre upplevelse för patienten utan även för sjukvårdspersonalen (Bergh, 2014). Detta kan 
leda till att sjukvårdspersonalen upplever sitt arbete som viktigt och ökar viljan att hjälpa 
patienterna. 
 
Bemötande 
Patienterna tyckte att personalens uppträdande var viktigt, till exempel kände de större 
trygghet med personal som uppvisade lugn och vänlighet, i motsats till personal som 
upplevdes stressad och jäktade fram i korridorerna. (Eriksson m.fl., 2016; Shoqirat, 2014).  
Patienterna upplevde även en rädsla och oro över att sjukvårdspersonalen skulle bli arga om 

de ringde på dem och några upplevde att sjukvårdspersonalen behandlade dem olika beroende 
på deras utbildning och bakgrund (Eriksson m.fl., 2016; Shoqirat, 2014). Detta visar hur 
viktigt det är att sjukvårdspersonalen uppträder professionellt och samlat när de rör sig på 
avdelningen. Berg (2014) skriver att det är nödvändigt och avgörande vid behandling av 
smärta att tro på patienten. Patienterna hade en stor rädsla av att bli misstrodda vilket sänkte 
deras förtroende för sjukvårdspersonalen och försvårade behandling och smärtskattning då de 
uppgav lägre siffror vid användning av NRS än de verkligen upplevde, detta eftersom de inte 
hade synliga tecken på smärtan. Istället för att utsätta sig för sjukvårdspersonalens tvivel om 
deras tillstånd och upplevelse så valde patienterna att få minimalt med smärtlindring 
(Shoqirat, 2014). Rhodin (2014) skriver att nyckeln till att förstå patientens smärtupplevelse 
är att vara lyhörd inför dennes beskrivning av smärta. Sjukvårdspersonalen måste även fråga 
patienten om dennes oro, funderingar och tolkning av smärtan. Det kan även vara av vikt att 
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förhöra sig om tidigare smärtbehandling och hur patienten upplevde resultatet av dessa. Att 
göra en egen undersökning av det smärtande området ökar trovärdigheten och patientens tillit 
till sjukvårdspersonalen (Rhodin, 2014). Florin (2014) skriver att patienterna inte alltid vill ha 
en aktiv roll i deras behandling utan att bland annat patienter med låg utbildning intar en mer 
passiv roll. Det är viktigt att sjuksköterskorna identifierar de patienter som vill vara mer 
passiva, då det inte är säkert att patienterna själva söker kontakt när något är fel. 

 
Joycee Travelbees omvårdnadsteori 

Patienterna i artiklarna uppgav att de bland annat var rädda att bli misstrodda och 
generaliserade om deras upplevelse av smärtan. Travelbees omvårdnadsteori bygger på att 
patienterna bemöts och betraktas som unika individer (i Kristoffersen, 2006; McCance & 
McCormack, 2013). Denna omvårdnadsteori passar väldigt bra när det kommer till patienter 
som upplever smärta. Smärta är en unik och personlig upplevelse där ingen utomstående kan 
veta hur denne upplever smärtan. Travelbee lägger även stor vikt i den mellanmänskliga 
relationen, denna relation kan inte inledas mellan två roller utan enbart mellan två människor 
(i Kristoffersen, 2006; Pokorny, 2018). Det är därför viktigt att sjuksköterskan ser individen 
och inte bara som en patient. Enligt Travelbee så är det viktigt att sjukvårdspersonalen visar 
empati och sympati gentemot patienten detta kan uppnås först när personalen uppvisar ett 
genuint intresse för patienten och dennes upplevelser. Travelbee menar även att det som 
sjukvårdspersonalen gör ska hjälpa patienten eller förbättra dennes tillstånd, därför krävs även 
goda kunskaper och färdigheter för att vinna patientens förtroende (i Kristoffersen, 2006). 
 

Metoddiskussion 

I denna studie var syftet att undersöka hur postoperativa patienter upplevde 
smärtbehandlingen. För att kunna besvara syftet valdes metoden litteraturstudie som 
inkluderade artiklar med en kvalitativ ansats. Detta för att undersöka vilka områden 
patienterna var nöjda med och vilka områden de var mindre nöjda med. Metoden 
litteraturstudie valdes då det ansågs hinnas med inom den tidsram som var satt för denna 
studie samt då det insamlade materialet ansågs bli större jämfört med en empirisk studie. 
 
För att finna relevanta artiklar som skulle ingå i studien användes sökmotorerna PubMed samt 
CHINAL då de båda är av betydelse för forskning inom sjukvården (Polit & Beck, 2017). Vid 
sökningarna i de båda valda sökmotorerna användes sökmotorernas filter för att passa de 
inklusions- och exklusionskriterier som gällde för denna studie. De artiklar som valdes ut till 
denna studie skulle vara publicerade under de senaste fem åren (2013–2018), skrivna på 
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svenska eller engelska samt att patienterna i studierna skulle vara 18 år eller äldre. Trots att 
sökmotorernas filter användes samt gav många träffar så var det artiklar som inte passade in 
på de inklusionskriterierna, främst var det publiceringsåren som inte stämde på 3 artiklar som 
ansågs relevanta till denna studie då de var uppdaterade 2013. De artiklarna valdes av 
författarna att exkluderades från studien då var publicerade första gången före år 2013. Trots 
att sökningen gav många träffar så upplevdes det svårt att finna artiklar som skulle passa in på 

studiens syfte, därav blev 10 artiklar utvalda vilket ligger inom ramen för detta 
examensarbete. Det är möjligt att sökningen skulle ha resulterat i mer relevanta artiklar om 
Mesh termer användes samt om författarna tagit hjälp från biblioteket. En av artiklarna var 
publicerad månaden innan detta arbete skrevs vilket ledde till att det inte gick att öppna den 
fulla versionen. Då abstraktet och titeln ansågs passa in på studien så kontaktades 
huvudartikelförfattaren via mail vilket resulterade i att vi fick tillgång till den fulla versionen. 
Det är möjligt att den riktade sökningen efter den artikeln som inte fanns i fulltext var för 
riktad då denne skulle exkluderas då fulltextversion inte fanns tillgänglig då de inte ingick i 
Uppsala universitets biblioteks prenumeration. Dock upplevdes artikeln vara av intresse, 
därför valdes det att läggas tid på att finna den.  
 
De artiklar som valdes ut och passade de kriterier som var satta bedömdes sedan med hjälp av 
SBU:s granskningsmall ”Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 
forskningsmetodik” (SBU, 2018) för att utvärdera artiklarnas kvalitét (mellan till hög) för att 
inkluderas. Genom att båda författarna granskade artiklarna tillsammans så undveks att 
artiklarna missförstods, då samtliga artiklar var skrivna på engelska samt att båda författarna 
var överens om kvalitetsgranskningen. Vissa av frågorna i granskningsmallen var svåra att 

finna i artiklarna och vissa hittades inte alls vilket försvårade bedömningen av artiklarna. 
Detta skulle kunna undvikits om en annan kvalitetsmall hade använts. 
 
Resultaten i artiklarna granskades med en innehållsanalys vilket underlättade för författarna 
att finna likheter i artiklarna enligt Forsberg och Wengström (2016). Samtliga artiklar var 
skrivna på engelska vilket kunde leda till missförstånd, detta motverkades genom att båda 
författarna läste artiklarnas resultat tillsammans samt svåra engelska ord översattes till 
svenska med hjälp av Google translate.  
 
Resultatet i denna studie upplevs av författarna som trovärdigt och tillförlitligt då de 
artiklarna som ingick var någorlunda nya studier samt att studierna inte enbart var från 
Sverige utan även från andra länder i världen. Författarnas egna kunskaper av detta ämne 
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bekräftar resultatet och enligt författarna bedöms resultatet även överförbart till andra 
områden, inte endast till patienter som är postoperativa och upplever att resultaten är pålitligt. 
 
Det forskningsetiska övervägandet i denna studie var att det tydligt skulle framgå i de utvalda 
artiklarna att de hade tagit ett etiskt ställningstagande samt att resultatet inte skulle 
manipuleras eller förvrängas och skrivas utan författarnas egna förförståelse. Det framgick i 

samtliga artiklar som ingick i denna studie att de tagit ett etiskt ställningstagande eller fått 
deras studie godkänd i en etikkommitté. Endast en artikel där det inte framgick exkluderades. 
Författarna har inte låtit den egna förförståelsen påverka resultatet i denna studie utan endast 
utgått från artiklarna vilket även ökar trovärdigheten enligt författarna. Författarna av denna 
studie anser att det finns behov av vidare forskning i detta ämne då det finns 
förbättringspotential. 
 
Fortsatt forskning i detta ämne skulle kunna betyda att vården kan se över och förbättra den 
vård de ger patienter med smärta. Samhället skulle även vinna på det då patienter som blir 
nöjda av behandlingen är mer villiga att söka vård igen vilket kan leda till att patienterna 
troligen söker i tid och på så vis undviker långa sjukskrivningar och onödigt lidande. 
 

Slutsats 

Resultatet av denna studie visar att patienterna oftast var nöjda med den smärtbehandling de 
fått men det finns faktorer som gör att de upplevde den mindre bra. Dessa faktorer var framför 
allt bristfällig information, dåligt bemötande och svårigheter att kommunicera med 
sjukvårdspersonalen. Förbättringspotentialen hos sjukvårdspersonalen ligger i huvudsak hos 
individen gällande bemötandet och kommunikationen, men det finns även stora 
förbättringsmöjligheter i den organisatoriska delen framför allt gällande den pre- och 
postoperativa informationen och utformandet av en omvårdnadsplan samt skapandet av en 
arbetsmiljö som tillåter ett mer avslappnat intryck.  
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Bilaga 1. Översiktstabell av inkluderade artiklar. 
Författare År 

Land 

Syfte Design Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Kvalité 

Andersson, V., 

Otterstrom-

Rydberg, E., 

Karlsson, A-K.  

2015 

Sverige 

Undersöka patienters uppfattning 

av preoperativ information om 

smärtlindring samt dess 

betydelsen för hur smärtan 

hanterades i den postoperativa 

fasen. 

Kvalitativ intervjustudie N = 18 Patienterna upplevde att både muntlig och 

skriftlig information var lättast att ta till sig 

och förstå. De upplevde det även som att de 

blev mer insatta i deras smärtbehandling 

postoperativt. Några tyckte att 

sjukvårdspersonalen skulle ta detta ansvar och 

inte de själva. 

Medel 

Angelini, E., 

Wijk, H., Brisby, 

H., Baranto, A. 

2018 

Sverige 

Undersöka hur patienters 

upplevelse av och inställning till 

smärta och smärtlindring 

påverkar aktiviteter i deras 

vardagliga liv. 

Beskrivande kvalitativ N = 13 

(1) 

Patienters upplevelser av postoperativ smärta 

är varierande och individuell. Deras 

upplevelser av och inställning till smärta och 

smärtlindring påverkar deras attityd till olika 

metoder för smärtlindring 

Hög 

Aziato, L., 

Adejumo, O. 

2015 

Ghana 

Undersöka vilka faktorer som 

påverkade patienters upplevelser 

av postoperativ smärta. 

Beskrivande kvalitativ N = 13 Studien visar att det är viktigt med 

välinformerade patienter och att 

sjukvårdspersonalen förstår vilka faktorer 

som påverkar patientens upplevelser. 

Hög 

Davis, E. R., 

Vincent, C., 

Henley, A., 

McGregor, A. 

2011 

England 

Studera upplevelsen för patienten 

under den kirurgiska färden, från 

beslut om operation till 

återhämtningen efter. 

Beskrivande kvalitativ N = 7 Patienterna identifierade 9 specifika behov 

som de ansåg hade mening för deras 

upplevelse: information, att få ställa frågor 

och att bli behandlade med respekt. 

Medel 

Dijk, J., 

Vervoort, S,. 

Undersöka vilka faktorer och 

erfarenheter som ligger till grund 

Beskrivande kvalitativ N = 27 Sjukvårdspersonal har en annan syn än 

patienter på NRS då patienterna oftast inte 

Hög 
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Wijck, A., 

Kalkman, C., 

Schuurmans, M.  

2015 

Nederländerna 

för den siffra de uppger vid 

smärtskattning med NRS. 

vill ha smärtlindring vid siffror som 4–6 utan 

anser denna smärta som hanterbar. 

Sjukvårdspersonalen bör diskutera med 

patienten för att få en bättre förståelse av 

dennes smärta. 

Eriksson, K., 

Wikström, L., 

Årestedt, K., 

Fridlund, B., 

Broström, A. 

2014 

Sverige 

Undersöka hur patienter 

upplevde att använda NRS för att 

uppskatta postoperativ smärta. 

Beskrivande kvalitativ N = 25 Det finns olika uppfattningar av att använda 

NRS i postoperativ smärtskattning vilket 

sjukvårdspersonal måste vara medvetna om. 

NRS har en plats i smärtskattning av 

postoperativa patienter men det behövs en 

dialog mellan patienterna och 

sjukvårdspersonalen. 

Hög 

Eriksson, K., 

Wikström, L., 

Fridlund, B., 

Årestedt, K., 

Broström, A. 

2016 

Sverige 

Undersöka patienters erfarenhet 

och åtgärder för att beskriva 

smärtan postoperativt när det var 

nödvändigt. 

Kvalitativ utforskande N = 22 Patienters sätt att beskriva smärta på är 

individuellt vilket gör att det krävs ett samtal 

mellan sjukvårdspersonal och patienten för att 

ta reda på viktiga faktorer för patienten. 

Sjukvårdspersonalens arbetsbelastning, 

osäkerhet, attityd med mera spelade också in. 

Patienterna var även rädda för att trycka på 

larmet när de behövde smärtlindring då det 

var rädda att hamna i konflikt samt inte ville 

störa sjukvårdspersonalen. 

Hög 

Kaptain, K., 

Bregnballe, V., 

Dreyer, P. 

2016 

Danmark 

Undersöka hur delaktiga 

patienterna var i den 

postoperativa behandlingen på 

rehabavdelning.  

Beskrivande kvalitativ N = 15 Både patienter och sjukvårdspersonal skulle 

ha nytta av informationsutbyte kring smärta 

och smärtlindring för att skapa en gemensam 

förståelse. Detta skulle kunna resultera i en 

träffsäker behandling för patienten.  

Hög 
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Hovind, L. I., 

Bredal, S. I., 

Dihle, A. 

2012 

Norge 

Undersöka hur kvinnor upplevde 

smärta och smärtbehandling 

postoperativt vid bröstcancer och 

identifiera områden som går att 

förbättra. 

Beskrivande kvalitativ N = 8 Patienterna hade inte väntat sig så långvarig 

smärta och hade heller inte fått information 

om det. Många var skeptiska till analgetika på 

grund av tidigare reaktioner och upplevelser. 

De fick dålig hjälp med sin kroniska smärta. 

Medel 

Shiqirat, N. 

2014 

Jordanien 

Undersöka patienters upplevelser 

av den smärtbehandling de får av 

sjuksköterskor samt vilka 

faktorer som är inblandade. 

Kvalitativ utforskande N = 31 (1) Visar att sjuksköterskor borde titta bortom 

standardiserade behandlings riktlinjer och 

skattningsskalor och i stället lyssna till 

patientens erfarenhet och vilja för att få en 

bättre smärtlindring till patienten. 

Medel 



 


