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SAMMANFATTNING

Smärta vid inducerad kirurgisk abort är ett vanligt förekommande medicinskt- och omvårdnads

problem. Verksamheten vid gynekologiska uppvakningsavdelningen på Akademiska Sjukhuset,

Uppsala har som målsättning att 80% av patienter som lämnar uppvakningsavdelningen ska ha

skattat sin smärta till ≤ 3 på en numerisk skattningsskala.

Syftet var att undersöka hur smärtskattning genomförs samt patienters upplevelse av postoperativ

smärta efter inducerad kirurgisk abort. 20 patienter (74%) deltog i studien.

Resultatet visar att 90 % av patienterna skattade sin smärta ≤ 3 enligt NRS när de lämnade

uppvakningsavdelningen. Sju patienter (35 %) skattade NRS > 3 direkt postoperativt, och två (10

%) patienter skattade NRS > 3 då de lämnade uppvakningsavdelningen. Det fanns inget samband

mellan patienters smärtskattning och deras ålder. Det fanns ingen skillnad i smärtskattning mellan

de patienter som tidigare genomgått vaginal förlossning och de som inte genomgått vaginal

förlossning. Det fanns inget samband mellan smärtskattning och patienternas graviditetslängd.

Slutsatsen är att det är viktigt att patienter som genomgått inducerad kirurgisk abort får adekvat

smärtlindring postoperativt. Handlingsplanen för postoperativ smärtlindring är uppfylld då 90 %

av patienterna skattade sin smärta som NRS ≤ 3 då de lämnade uppvakningsavdelningen .

Nyckelord: Postoperativ smärta, inducerad abort, smärtskattning, NRS



ABSTRACT

Pain is common among women undergoing first trimester surgical abortions. At the postoperative

unit, department of gynaecology, University Hospital, Uppsala, the goal is that 80 % of the

women should rate pain as ≤ 3 on a numeric rating scale (NRS), when leaving the unit.

The aim of the study was to investigate how rating was performed at the unit and to investigate

patient’s perceptions of pain after having undergone first trimester surgical abortion.

20 patients (74%) participated in the study.

Ninety percent of the patients rated their pain as NRS ≤ 3 when leaving the unit.  Seven patients

(35 %) rated their pain as NRS > 3 directly after operation, and 2 (10 %) patients NRS > 3 when

leaving the unit. There were no correlations between patient’s age and ratings of pain. There was

no difference in rating of pain between patients with prior vaginal delivery and patients who had

no prior vaginal delivery. There were no correlations between ratings of pain and gestational age.

Conclusion: It is important that patients undergoing first trimester surgical abortions receive

adequate pain treatment. The unit’s goal for postoperative pain treatment is achived, 90 % of the

patients rated their pain as NRS ≤ 3 when leaving the unit.

Keywords: Postoperative pain, induced abortion, pain measurement, NRS.
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BAKGRUND

Smärta vid inducerad kirurgisk abort

Fysiologisk smärta är ett komplext fenomen som involverar flera olika nivåer i centrala

nervsystemet. Ett smärtsamt stimuli retar nervfibrer och en signal förs via dessa till

spinalkanalen och vidare till smärtcentra i hjärnan där signalen slutligen tolkas som obehag i

de högre nivåerna i centrala nervsystemet. Smärtlindringen måste därför riktas mot flera olika

nivåer (1). Inducerad kirurgisk abort innebär ett framkallat kirurgiskt avbrytande av graviditet

hos en abortsökande patient. Smärtan vid inducerad kirurgisk abort är så vanligt

förekommande att 97 % av alla patienter som genomgår ingreppet i lokalbedövning uppger

någon form av smärta (2). Trots utveckling och framgång vad gäller smärtlindring vid

inducerad kirurgisk abort upplever många patienter ingreppet som extremt obehagligt, 78-

97% rapporterar åtminstone moderat smärta. (1, 2, 3, 4). Generellt skattar patienterna smärtan

vid inducerad kirurgisk abort som lindrigare än öron- eller tandvärk men värre än huvud- eller

ryggvärk (4). Smärtnivån är, liksom visats i studier, av medelkaraktär och avklingar

signifikant inom 30 minuter (2). En timme efter ingreppet uppger 65% av patienterna att

smärtan är lägre än all annan typ av smärta (5).

Smärtbehandling i samband med inducerad kirurgisk abort

Målet i omvårdnaden av dessa patienter är att optimera smärtlindringen både pre- och

postoperativt (2).Vid inducerad kirurgisk abort förbereds patienterna i allmänhet med

prostaglandinhämmare som mjukar upp och vidgar livmodertappen (cervix). Under ingreppet

dilateras sedan cevix ytterliggare med Hegars stift och abortmaterialet evakueras med en

elektronisk vakuumsug (6). Inför en kirurgisk inducerad abort premedicineras patienten

vanligtvis med Paracetamol och ett icke-steroidalt anti-inflammatoriskt läkemedel (NSAID)

samt Midazolam om patienten så önskar. Fördelarna med denna behandling anges i en artikel

av Keder i vilken det presenteras att NSAID (eller Paracetamol i kombination med Morfin)

ger adekvat smärtlindring för de flesta abortpatienter (7).Valet sker i samråd mellan patient,

obstetriker och anestesiolog. Under ingreppet sederas och smärtlindras patienten med

intravenös Propofol och Fentanyl eller så läggs paracervikalblockad (PCB) med injektion

Lidocain i kombination med intravenös injektion av Midazolam och Rapifen. Den vanligaste

bieffekten vid inducerad kirurgisk abort är buksmärtor vilka uppkommer till följd av den
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preoperativa medicinska cervixdilatationen, anläggande av PCB, dilatation av cervix,

aspiration av abortmaterialet samt postoperativa mensliknande kramper orsakade av

kontraktion i livmodern (7, 8). Den vanligaste orsaken till smärta vid inducerad kirurgisk

abort är den postoperativa kontraktionen i livmodern (9).

Det förekommer stora variationer när det gäller användning och rapporterad effekt av

läkemedel för smärtbehandling vid inducerad kirurgisk abort. I vissa delar av världen utförs

inducerad kirurgisk abort enbart i lokalanestesi men för att uppnå bättre smärtlindring

erbjuder en del vårdgivare kompletterande sedering och smärtlindring med oral eller

intravenös sedering under själva ingreppet (3). Dock förekommer motstridiga uppgifter

angående om intravenös sedering verkligen har någon positiv effekt på smärtan som

patienterna upplever vid inducerad kirurgisk abort. I vissa studier har det noterats att sedering

medför mindre oro och smärta jämfört med om enbart lokalanestesi ges (3). Andra studier

visar att moderata doser av Fentanyl och Midazolam intravenöst endast till liten del reducerar

smärtan jämfört med enbart PCB (3, 7, 10). Suliman visar i sin studie att deltagare som

erhållit intravenös sedering ändå rapporterade lägre smärtpoäng jämfört med de som enbart

fick lokalanestesi (11). Rawling och Wiebe har i vissa av sina studier visat att sedering under

ingreppet troligen inte har någon större effekt på den postoperativa smärtan då patienter som

erhållit detta uppger minimalt lägre smärtpoäng jämfört med de som inte erhållit sedering (3).

Sammanfattningsvis antas således att intravenös sedering förbättrar patientens tillfredställelse

men inte signifikant minskar smärtan (3,7, 10). Även vad gäller effekten av PCB framkommer

olika uppgifter. En studie av Lazenby visade ingen fördel med att lägga PCB samtidigt med

intravenös sedering eller generell anestesi. Patienterna i den studien rapporterade oavsett PCB

eller inte svag postoperativ smärta. 65% av patienterna i båda grupperna behövde ingen

smärtlindring under den omedelbara postoperativa vården (12).

Olika metoder för smärtlindring vid inducerad kirurgisk abort har studerats inklusive

lokalanestesi, intravenös sedering, generell anestesi och några icke farmakologiska metoder.

Flera av dessa har visat sig effektivt minska smärta jämfört med placebo eller andra

smärtbehandlingsstrategier under och efter ingreppet samtidigt som de varit säkra och

tillfredsställande för patienten. (13).



7

Smärtupplevelse är ett komplext fenomen som baseras på såväl psykologiska och fysiologiska

faktorer och dess interaktion och varierar i stor grad mellan personer (1). På grund av dess

subjektiva natur och alla de faktorer som påverkar upplevelsen och rapporterandet av smärta

är den alltid svår att mäta och jämföra (14). Smärtupplevelsen vid inducerad kirurgisk abort

kan inte separeras från den oro och ångest som patienterna upplever innan ingreppet. Adekvat

preoperativ information och samtal gällande förväntningar under och efter aborten är

värdefulla för att lindra detta (7).

Faktorer som påverkar smärtupplevelsen vid inducerad kirurgisk abort

Det finns flera faktorer som påverkar smärtupplevelsen vid inducerad kirurgisk abort. Donati

har hittat fyra viktiga variabler gällande upplevd smärta vid kirurgisk inducerad abort:

tidsintervall understigande två minuter mellan anläggande av lokalanestesi och ingrepp, ingen

möjlighet att välja mellan lokal och generell anestesi, anamnes med överkonsumtion av

analgetika och patienter som inte tidigare genomgått förlossning (nollpara). Enligt Donati har

graviditetslängden endast en liten icke signifikant inverkan på förutsägande av smärtpoäng.

Donati menar att smärtan tenderar att öka upp till 10 veckors graviditet medan graviditet

överstigande 10 veckor associeras med lägre smärtpoäng (5). Andra studier med en annan

åldersgruppsindelning visar att patienter med de kortaste graviditetslängderna, upp till sju

veckor, samt patienter med de längsta graviditetslängderna, från 11 veckor och uppåt,

upplever mer smärta än patienter med medellång, 8-10 veckors graviditetslängd (1, 14).

Bélanger har i en studie hittat signifikanta samband mellan smärtskattning och ålder,

utbildning, preoperativ oro, depression, rädsla , ambivalens, låg smärttolerans samt moraliska

och sociala betänkligheter. Hon hittade även små men signifikanta samband mellan

smärtupplevelse och medicinska fynd som menstruationsproblem, en bakåtlutad livmoder,

graviditetslängd och mängden anestesiläkemedel. Däremot inverkade inte antalet tidigare

graviditeter och födslar, oavsett förlossningssätt, på smärtpoängen (2.) Andra studier har

kommit fram till liknande resultat (4, 14). Enligt Borgatta korrelerar dock en anamnes med

tidigare vaginal i motsats till abdominell förlossning väl med minskad smärta vid abort (15). I

en studie av Keder framkommer att yngre patienter, patienter med en graviditetslängd

motsvarande mitten av första trimestern (ca:6 veckor) och graden av preoperativ rädsla alla

påverkar smärtupplevelsen negativt (7). I tidigare nämnda studie av Bélanger samt i en studie
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av Suliman framkommer att yngre patienter (16-21år respektive 13-17 år) rapporterade

signifikant högre smärtpoäng postoperativt än äldre patienter (2, 11). I motsats till allt detta

visar Allens studie att tidigare vaginal förlossning, patientens ålder, en bakåtlutad livmoder,

dysmenorré och graviditetslängd inte påverkar smärtnivån (10).

Att mäta smärta

Att mäta smärta är en förutsättning för adekvat smärtlindring. Inducerad kirurgisk abort under

första trimestern är en smärtsam och oroande upplevelse och för att mäta smärtans intensitet

och karaktär rekommenderas att ett smärtskattningsinstrument användas (16).

Narkotiska analgesipreparat kan minska patientens förmåga att korrekt uppskatta sin

smärtintensitet med hjälp av en visuell skala. Jensen et al har jämfört olika mätmetoder för

postoperativ smärtlindring. Visuell Analog Scale (VAS) är den vanligast förekommande

metoden gällande smärtskattning. Trots att den är svår att hantera praktiskt i postoperativa

sammanhang och kanske inte korrekt speglar upplevd smärtintensitet valde de att ha med det

instrumentet i sin jämförande studien. Som ett mer praktiskt alternativ användes även en

verbal skala 0-10, Numeric Rating Scale (NRS), där 0 står för ingen smärta och 10 för värsta

tänkbara smärta (17, 18). Flera forskare i olika studier använder och stödjer användandet av

den verbala skalan NRS i såväl abort- som andra postoperativa sammanhang (14, 19).Vid en

kirurgisk abort är verbala smärtskalor lättare att administrera än visuella och med båda

typerna av skalor kan den som administrerar dem påverka patientens smärtrapportering (14).

Problemformulering

Vid Akademiska Sjukhuset (AS) i Uppsala genomfördes år 2009 300 inducerade kirurgiska

aborter. Anestesikliniken vid AS har i sin handlingsplan angett som mål att 80% av

patienterna som lämnar klinikens postoperativa avdelningar ska ha NRS 3 eller lägre (20). Det

är idag okänt i vilken grad verksamheten vid den Gynekologiska Uppvakningsavdelningen

(GUVA) uppfyller handlingsplanen när det gäller patienter som genomgått inducerad

kirurgisk abort. Vår kliniska erfarenhet och litteratur inom området visar att det kan finnas

skillnader i smärtupplevelse i relation till ålder, graviditetslängd samt tidigare genomgången

vaginal förlossning.
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Syfte

Detta arbete syftar till att undersöka hur smärtskattning och smärtlindring genomförs på

GUVA, samt eventuella skillnader i patientens upplevelse av postoperativ smärta efter

inducerad kirurgisk abort.

Frågeställningar

1. I vilken grad uppfyller verksamheten vid GUVA Anestesiklinikens handlingsplan för

postoperativ smärtlindring beträffande patienter som genomgått inducerad kirurgisk abort?

2. Vilken smärta har patienter som genomgått inducerad kirurgisk abort vid tidpunkten för

första smärtskattning postoperativt respektive vid tidpunkten när de lämnar

uppvakningsavdelningen?

3. Finns något samband mellan patienternas ålder och deras smärtupplevelse ?

4. Skiljer sig smärtupplevelsen mellan de patienter som tidigare genomgått vaginal

förlossning och de som inte genomgått vaginal förlossning?

5. Finns något samband mellan patienternas smärtupplevelse och deras graviditetslängd?

METOD

Design

Studien bygger på en kvantitativ design, den är en icke experimentell jämförande

tvärsnittsstudie.

Urval

I studien ingår dagkirurgiska patienter som skulle genomgå inducerad kirurgisk abort och

vårdas postoperativt på GUVA. Urvalet skedde konsekutivt. Inklusionskriterier var att

patienten skulle vara fyllda 18 år och ha en ultraljudsverifierad intrauterin graviditet

understigande 12 veckor. Deltagarna skulle vara kognitivt opåverkade samt förstå svenska

språket i tal och skrift. Exklusionskriterium var patienter med kronisk smärta. Totalt 27

patienter vilka skulle genomgå inducerad kirurgisk abort och vårdas postoperativt på GUVA

uppfyllde inklusionskriterierna, av dessa inkluderades 20 patienter, sju patienter valde att inte

delta.
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Tillvägagångssätt

Alla sjuksköterskor på GUVA informerades om studien och hur den skulle genomföras.

Dagkirurgiska patienter som kom för att genomgå inducerad kirurgisk abort tillfrågades av

sjuksköterskor om att ingå i studien när de anlände till GUVA. Patienterna informerades

skriftligen och muntligen och lämnade skriftligt samtycke om de önskade ingå i studien (se

bilaga 1). Smärtskattning och datainsamling utfördes av sjuksköterskor på GUVA. Patienterna

smärtskattades preoperativt, så snart det var möjligt postoperativt och när de lämnade

uppvakningsavdelningen. Resultaten registrerades på ett för studien avsett formulär (se bilaga

2). Datainsamling pågick under fyra veckor.

Datainsamlingsmetod

Datainsamling skedde via självrapportering med mätinstrumentet NRS 0-10. Resultatet

dokumenterades av sjuksköterskor på avsett formulär (se bilaga 2). Patienterna tillfrågades av

sjuksköterskor på GUVA om hur ont de hade direkt postoperativt samt när de lämnade

GUVA. Patienterna skattade smärtan med hjälp av en verbal skala, NRS, från 0-10, där 0 är

smärtfri, och 10 är värsta tänkbara smärta. De demografiska data som samlades in var ålder,

graviditetslängd i veckor och dagar samt eventuell tidigare genomgången vaginal förlossning.

Bearbetning och analys

Bearbetning och analys av data utfördes med hjälp av statistikprogrammet SPSS.

Frågeställning 1 och 2 redovisas med deskriptiv statistik, frågeställning 3 och 5 redovisas med

Pearsons korrelationskoefficient och frågeställning 4 redovisas med oberoende t-test. För

frågeställning 1 gäller att >80% av patienterna ska ha NRS ≤ 3 när de lämnar GUVA.

Signifikansnivån sattes till p<0.05.

Etiska överväganden

Denna empiriska studie godkändes av ansvariga inom verksamheten där studien skulle

genomföras innan datainsamling kunde påbörjas. Studien är en del av avdelningens

kvalitetsarbete. Antalet deltagare i studier av den här typen skulle kunna påverkas negativt av

att det för abortpatienter kan upplevas känsligt att tillfrågas om att delta i studier. Patienterna

tillfrågades om att delta i studien och erhöll då muntlig samt skriftlig information. Patienterna

informerades om att deltagandet var frivilligt, att de när som helst kunde avbryta studien utan
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att ange skäl samt att deltagande eller inte deltagande inte påverkade den omvårdnad de skulle

få. Vidare informerades de om att inga patientdata skulle kunna härledas till den enskilda

personen. De patienter som önskade delta i studien samtyckte skriftligen till detta. Insamlade

data förvarades så att ingen obehörig hade åtkomst till dessa.

RESULTAT

27 patienter uppfyllde inklusionskriterierna för att delta i studien, av dessa valde sju att inte

delta. Deltagarnas ålder varierade mellan 19 och 44 med ett medeltal på 28 (SD 8) år.

Graviditetslängden enligt ultraljudsundersökning var vid ingreppet mellan 43 och 82 dagar,

med ett medeltal på 67 (SD 10) dagar. Av antalet deltagare hade sju patienter (35%) tidigare

genomgått vaginal förlossning. För demografiska data se tabell 1. Resultatet redovisas utifrån

respektive frågeställning.

Tabell 1. Demografiska data och smärtskattningspoäng
för patienter som genomgått kirurgisk inducerad abort.

Min Max M (SD)

Ålder, år 19 44 28 (8)

Graviditetslängd

i dagar

43 82 67 (10)

Preoperativ

smärta enligt

NRS*

0 4 0.9 (1.2)

Första NRS*

postoperativt

0 8 2 (3)

Sista NRS*

innan patienten

lämnar

avdelningen

0 5 1 (1)

*NRS-Numeric Rating Scale

Uppfyllelse av handlingsplanen gällande postoperativ smärta

Nittio procent av patienterna angav NRS 3 eller lägre när de lämnade GUVA. Verksamheten

uppfyller således handlingsplanen för postoperativ smärtlindring.
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Smärtskattning direkt postoperativt respektive vid tidpunkten när patienterna lämnar

GUVA.

Vid första smärtskattning direkt postoperativt hade 12 patienter (60%) NRS 0, en patient (5%)

hade NRS 3, en patient (5%) hade NRS 4, tre patienter (15%) hade NRS 5 och tre patienter

(15%) hade NRS 8.

Vid tidpunkten när patienterna lämnade uppvakningsavdelningen hade 12 patienter (60%)

NRS 0, en patient (5%) hade NRS 1, två patienter (10%) hade NRS 2, tre patienter (15%)

hade NRS 3, en patient (5%) hade NRS 4 och en patient (5%) hade NRS 5. För redovisning

av NRS vid första och sista smärtskattning postoperativt se tabell 2.

Tabell 2. NRS vid första och sista smärtskattning.

Första uppmätta NRS
postoperativt

13 patienter (65%) ≤ 3 7 patienter (35%) ≥ 4

Sista uppmätta NRS
postoperativt

18 patienter (90%) ≤ 3 2 patienter (10%) ≥ 4

Samband mellan patienternas ålder och deras smärtupplevelse

Det fanns inte något signifikant samband mellan patienternas ålder och deras smärtupplevelse

varken pre- eller postoperativt. För redovisning av ålder och medelvärden för smärta enligt

NRS se tabell 1.

Smärtupplevelsen hos de patienter som tidigare genomgått vaginal förlossning och de

som inte genomgått vaginal förlossning

Det fanns inte någon signifikant skillnad mellan dessa två grupper. Sju patienter hade

genomgått vaginalförlossning (n=7) de angav preoperativ NRS m=1,14 (SD 1,46), första

postoperativ NRS m=1,86 (SD 3,29) och sista NRS m=1,14 (SD 1,46).

De 13 (n=13) patienter som inte hade genomgått vaginalförlossning angav preoperativ NRS

m= 0,77 (SD 1,16), första postoperativa NRS m=2,54(SD 3,15) samt sista NRS m=1,15 (SD

1,77).

Sambandet mellan patienternas smärtupplevelse och deras graviditetslängd

Det fanns inte något samband mellan patienternas smärtupplevelse pre- och postoperativt i

relation till deras graviditetslängd i dagar enligt ultraljudsundersökning. För redovisning av

graviditetslängd och medelvärdet för smärta enligt NRS se tabell 1
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DISKUSSION

Resultatet visar att 90% av patienterna skattade sin smärta ≤ 3 enligt NRS när de skulle lämna

avdelningen. Sju patienter (35%) skattade NRS 4 eller högre direkt postoperativt, och två

(10%) patienter skattade NRS >3 då de lämnade uppvakningsavdelningen. Det fanns inget

samband mellan patienters smärtskattning och deras ålder. Det fanns ingen skillnad i

smärtskattning mellan de patienter som tidigare genomgått vaginal förlossning och de som

inte genomgått vaginal förlossning. Det fanns inget samband mellan patienters smärtskattning

och deras graviditetslängd.

Resultatdiskussion

I Anestesiklinikens handlingsplan gällande postoperativ smärtlindring anges som mål att 80%

av patienterna på uppvakningsavdelningarna ska ha NRS 3 eller lägre vilket GUVA uppfyller.

Vad gäller syftet att undersöka eventuella skillnader i patienters smärtupplevelse vid kirurgisk

inducerad abort har studien inte kunnat påvisa något samband mellan patienternas ålder och

smärtupplevelse eller några skillnader i smärtupplevelse mellan patienter som tidigare

genomgått vaginal förlossning eller inte. Studien har heller inte kunnat påvisa något samband

mellan smärtupplevelse och patienters graviditetslängd. Utifrån det begränsade materialet  är

det dock svårt att dra några slutsatser. Det är möjligt att ett större material och ett mer

strategiskt urval med andra variabler hade kunnat påvisa skillnader eller bekräfta att det

generellt inte finns några. I litteraturen framkommer att olika studier visar på motstridiga

fakta gällande smärtupplevelser och smärtlindring vid inducerad kirurgisk abort men att det

ändå finns skillnader relaterat till olika variabler. Exempelvis har olika studier av Suliman och

Bélanger kunnat påvisa skillnader i smärtupplevelse mellan de i åldersgruppen 13-17 år

jämfört med patienter från 18 år och uppåt. Det skulle kunna förklara varför denna studie inte

kunnat påvisa dessa skillnader då den begränsats till att endast undersöka patienter över 18 år.

Donati, Borgatta med flera har i sina studier kommit fram till att patienter som tidigare

genomgått vaginal förlossning upplever mindre smärta i samband med abort samt har mindre

smärta än de förväntat sig. Någon sådan skillnad har inte resultatet i denna studie kunnat

påvisa men den kliniska erfarenheten på GUVA säger att den finns. Den kliniska erfarenhet

på GUVA säger även att patienter med väldigt tidig graviditet, runt vecka 6 samt de som
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närmar sig 12 veckor upplever kraftigare postoperativ smärta. Detta stämmer väl överens med

Keders resultat som visar att patienter med graviditetslängd motsvarande mitten av första

trimester (ca:6-8 veckor) upplever starkare smärta än övriga. Även Wiebe och Stubblefield

har i sina studier kommit fram till att patienter med de kortaste samt längsta

graviditetslängderna upplever mer smärta än de med medellång graviditetslängd. Däremot

menar Allen i sin studie att graviditetslängden inte påverkar smärtupplevelsen. Då materialet i

den här studien är för litet kan den inte påvisa några statistiska skillnader beträffande

graviditetslängd och smärtupplevelse.

Olika studier visar på variationer i användning av PCB och olika anestesimetoder vid

kirurgisk inducerad abort. Det ser olika ut i flera studier och i delar av världen. Det framstår

som ett viktigt framtida forskningsområde att undersöka dessa variationer och effekterna av

dessa närmare. Med anledning av att många länder använder enbart PCB som

förstahandsmetod vid kirurgisk inducerad abort grundas många studiers resultat på

smärtskattning under själva ingreppet. Det kan förklara svårigheten att i denna studie hitta

fakta gällande postoperativ smärtupplevelse vid inducerad kirurgisk abort. NSAID används i

stor utsträckning som förebyggande smärtlindring vid inducerad kirurgisk abort. Då det idag

är väl känt att dessa läkemedel har en negativ inverkan på miljön känns det angeläget med

mer forskning kring detta för att hitta andra likvärdiga läkemedel med mindre negativ

inverkan på  miljön. Kanske kan icke farmakologiska behandlingsmetoder som exempelvis

avslappning och värmedyna vara alternativa eller kompletterande metoder i omvårdnaden av

dessa patienter.

Metoddiskussion

Metoden valdes med utgångspunkt från frågeställningarna och omfattningen av denna studie.

Urvalet planerades bestå av 30 patienter, då datainsamlingen pågick under endast fyra veckor

uppnåddes bara 27 patienter. Av dessa 27 patienter valde 20 att delta. Oavsett bortfallet blev

materialet litet vilket kan ha påverkat resultatet. Patienterna tillfrågades om sin postoperativa

smärta enligt avdelningens vanliga rutin, däremot kan dokumentationen i sig ha påverkats

positivt av att sjuksköterskorna hade fått information om studien och därför var mer

noggranna i sin dokumentation. Detta har sannolikt inte påverkat resultatet i någon riktning.

Att genomgå inducerad kirurgisk abort är för många patienter ett etiskt dilemma och ett beslut
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som kan föregås av ambivalens och oro vilket sannolikt kan påverka deltagande i denna typ

av studier. Studien har varit en del av ett kvalitetsarbete inom Anestesikliniken på

Akademiska Sjukhuset. Resultatet visar att verksamheten vid GUVA uppfyller

handlingsplanen gällande postoperativ smärtskattning och smärtlindring men att den inte kan

ligga till grund för en förändring av gällande postoperativa smärtlindringsmetoder och

strategier för att möta den enskilda patientens behov vid inducerad kirurgisk abort. En mer

omfattande studie gällande postoperativ smärtskattning och smärtlindring som förstärker

resultatet angående andelen patienter med NRS 3 eller lägre skulle eventuellt kunna medföra

en revidering av Anestesiklinikens handlingsplan gällande postoperativ smärtlindring på så

sätt att målet sätts till att  90% eller alla patienter ska ha NRS ≤ 3 postoperativt.

Slutsats

Det är viktigt att patienter som genomgått inducerad kirurgisk abort får adekvat smärtlindring

postoperativt. GUVA uppfyller handlingsplanen för postoperativ smärtlindring för denna

patientgrupp då 90% av patienterna skattade sin smärta som NRS ≤ 3 då de lämnade GUVA
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BILAGA 1

INFORMATIONSBREV

Du tillfrågas härmed om att delta i en studie gällande postoperativ smärtlindring i samband

med din abort på kvinnokliniken vid Akademiska Sjukhuset. Syftet med studien är att

undersöka kvinnors smärtupplevelse efter abort, resultatet kommer att användas för

kvalitetssäkring av rutiner kring postoperativ smärtlindring på uppvakningsavdelningen.

Resultatet kommer också att presenteras i en C-uppsats i vårdvetenskap vid Uppsala

universitet. Tillstånd för studien har givits av verksamhetsansvarig läkare.

Det är frivilligt att delta och den vård Du får eller smärtlindring Du kommer att få påverkas

inte av huruvida Du väljer att delta i studien eller inte. Du kan när som helst avbryta Ditt

deltagande utan att ange skäl. Du garanteras fullständig anonymitet.

Vid den här typen av operation tillfrågas alla patienter om sin postoperativa smärta, skillnaden

med denna studie är att resultatet också kommer att registreras på ett särskilt formulär. Vi

kommer även att samla in uppgifter om din ålder, graviditetslängd samt tidigare barnafödande

från din journal. Du garanteras anonymitet, och inga uppgifter kommer att kunna härledas till

enskilda personer.

______________ ____________ ________________________________

Ort Datum Namnteckning

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vänliga hälsningar

Lotta Dahl Barnmorska och Carina Jangborg IVA sjuksköterska.

Om du har frågor är Du välkommen att kontakta oss på Gynekologiska

Uppvakningsavdelningen, Akademiska sjukhuset

018-61115698 alt. 018-6115699
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BILAGA 2

FORMULÄR FÖR SMÄRTSKATTNING

Ålder:

Vaginalförlossning:

Graviditetslängd:

Preoperativ NRS:

Första postoperativ NRS:

Sista NRS ( då patienten lämnar uppvaket):
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