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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund/syfte: Smärtlindring via PCA-pump är en effektiv och säker metod vid 

postoperativ vård. Den syftar till att ge patienten större möjlighet att påverka sin 

smärtlindring. Tidigare studier påvisar att många patienter upplever sin kunskap om PCA-

pumpen som otillräcklig. Denna studie syftar till att undersöka vilken grad av självskattad 

kunskap patienter upplever sig ha om PCA-pumpen vid smärtlindring med hjälp av PCA vid 

postoperativ vård. Dessutom undersöks om utförlig information, både muntlig och skriftlig, 

leder till ökad kunskap beträffande PCA-pumpen samt om patientinformation om PCA-

pumpen minskar patientens självskattade smärta vid smärtlindring med hjälp av PCA-pump 

postoperativt. 

 

Metod: En deskriptiv konsekutiv enkätinsamling genomfördes på fem kirurgavdelningar vid 

ett sjukhus i mellersta delen av Sverige. 26 patienter deltog i studien. 

 

Resultat: Denna studie påvisade ett positivt samband mellan patientinformation och 

smärtlindring (r = 0,74, p = 0,0005). Det framkom även ett positivt samband mellan att få 

utförlig information om PCA-pumpen, muntlig och skriftlig, och ökad kunskap om PCA-

pumpen hos patienten (r = 0,61, p = 0,0009). Självskattad kunskap om PCA pumpen och dess 

funktioner var i genomsnitt 6,3/10. Studien påvisade även att kombinerad smärtlindring med 

PCA-pump och EDA postoperativt leder i genomsnitt till ett VAS-värde som var 1,57 lägre 

efter administrering, i jämförelse med de som endast hade smärtlindring via PCA-pump, 

resultatet var dock inte signifikant (p = 0,1). 

 

Slutsats: Patientinformation kan spela en stor roll kring smärtlindringen hos patienter med 

PCA-pump. Utveckling av kvalitetsdokument för hur patientinformationen skall utföras 

kliniskt kan leda till en ökad smärtlindring hos patienter som vårdas postoperativt med PCA-

pump. Mera forskning och större undersökningsgrupper behövs för att styrka 

generaliserbarheten och validiteten.  

 

Nyckelord: Patientkontrollerad analgetika, PCA-pump, postoperativ smärta, 

patientinformation  

 



! ! ! !

 

ABSTRACT 

 

Background: Pain relief through PCA pump is an effective and safe method for the 

treatment of postoperative pain. It aims to provide the patient with greater ability to influence 

their pain. Previous studies shows that many patients experience their knowledge of the PCA 

pump as inadequate. This study aims to examine the degree of self-assessed knowledge 

patients feel that they have on the PCA pump during pain treatment through PCA in 

postoperative care. The study also aims to examine if detailed information, both verbal and 

written, will lead to increased knowledge regarding the PCA pump and whether extended 

information about PCA pumps reduces the patients self-rated pain during pain relief through 

PCA pump postoperatively. 

 

Method: A descriptive consecutive survey data collection was conducted on five surgical 

wards in the middle part of Sweden. 26 patients participated in this survey. 

 

Results: This study showed a positive correlation between patients and pain relief (r = 0,74, p 

= 0,0005). It was also a positive correlation between getting detailed information, both verbal 

and written, and increased knowledge for the patient (r = 0,61, p = 0,0009). Self-perceived 

knowledge of the PCA pump and its functions were an average of 6.3/10. The study also 

showed that combined pain treatment using the PCA-pump and EDA postoperatively leads to 

an avarage VAS-value that was 1,57 lower after administration, in comparison with those 

who only had pain treatment through the PCA-pump, the result was not significant (p = 0,1). 

 

Conclusion: Patient information can play a big role on pain relief in patients with PCA 

pump. Development of quality document for how patient information is to be performed 

clinically may lead to increased pain relief in patients treated postoperatively with PCA 

pump. More research and larger study groups are needed to demonstrate the generalizability 

and validity. 

 

Keywords: Patient controlled analgesics, PCA pump, postoperative pain, patient information 
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BAKGRUND 

 

Smärta är ett komplext område i vården vilket leder till lidande för enskild patient om 

smärtlindringen inte är tillräcklig. Smärtupplevelsen är sensorisk eller emotionell och ofta 

förenad med vävnadsskada. Smärta är en personlig och subjektivt beskriven upplevelse som 

alltid bör respekteras av sjukvårdspersonal (Haegerstam, 2008). Smärtimpulserna leds via 

specifika nervbanor från perifera delar av kroppen via det centrala nervsystemet i 

ryggmärgen till hjärnan, där de sedan bearbetas och tolkas. Smärta kan delas upp i fyra olika 

typer: nociceptiv, neuropatisk, idiopatisk och psykogen smärta. Den nociceptiva smärtan är 

oftast akut och uppstår vid vävnadsskador (Berntzen, Danielsen, Almås, 2011). 

 

Vid postoperativ vård efter kirurgi, är nociceptiv smärta vanligast. En optimalt smärtlindrad 

patient minskar risken för komplikationer. Komplikationer för en patient som inte är 

tillräckligt smärtlindrad kan vara: långvarig eller kronisk smärta, försämrad lungfunktion, 

kardiell påverkan, tromboembolism, fördröjd mobilisering, nedsatt gastrointestinal funktion, 

oro, nedstämdhet och sömnsvårigheter (Westerling, 2013). Att skatta patientens smärta 

postoperativt är en viktig del av sjuksköterskans arbete. Vid smärtskattning skall 

smärtskattningsinstrument användas. Ett väl validerat instrument, en endimensionell skala 

som ofta används på sjukhus i Sverige är ”visuell analog skala” (VAS) där patienten 

markerar sin upplevda smärta på en linje, där början motsvarar ingen smärta (0) och slutet 

motsvarar värsta tänkbara smärta (10) (Mason, Fauerbach & Haythornthwaite, 2011). 

Smärtskattning underlättar smärtbedömning och utvärdering av given dos analgetika. VAS-

skattning där patienten själv uppskattar sin smärta samt utvärderar givet läkemedel 

dokumenteras i patientens journal av sjuksköterska. Vanligtvis finns det, på kirurgiska 

vårdavdelningar, riktlinjer angående smärtlindring. Patienten bör efter operation inte skatta 

sin smärta på VAS över 3 vid vila. Smärtskattar patienten högre än 3 erbjuds åter analgetika 

(Berntzen et. al., 2011). 

 

Vid postoperativ smärta används olika metoder för smärtlindring. Dessa är peroralt eller 

intravenös given analgetika, alternativt patientkontrollerad analgetika (PCA) eller epidural 

smärtlindring (EDA). Peroral smärtlindring är enkelt att utföra för patienten om det inte 

föreligger illamående eller sväljsvårigheter. Intravenös administrering ger snabb och 

kontrollerbar effekt, men har den kortaste verkningstiden samt kräver noggrann övervakning 

(Molin, Lund & Lundberg, 2010). EDA är en effektiv metod för postoperativ smärtlindring, 
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men är förenad med mera biverkningar än intravenös smärtlindring, vilka kan vara: 

illamående, andningsdepression, klåda, urinretention, feber och huvudvärk. Denna metod 

kräver därmed mera övervakning från vårdpersonal (van der Kooji, Moolenaar, Ankum, 

Reekers, Mol & Hehenkamp, 2013; Kluba, Hoffman, Bredanger, Blumenstock & Niemeyer, 

2010). EDA leder till att spinalnerverna i epiduralrummet bedövas vilket medför att de 

autonoma nerverna och smärtfibrerna slås ut. Effekten av bedövningen beror på mellan vilka 

kotor bedövningen injiceras, vanligast är mellan kotorna L3 och L4. Ofta läggs en kateter in i 

epiduralrummet för kontinuerlig infusion av lokalanestetika som ibland kombineras med 

opioider vid postoperativ vård efter större operationer (Järhult & Offenbartl, 2013). 

Individuell anpassning till intravenös smärtlindring vid postoperativ vård sker i många fall 

bäst om patienten själv får dosera analgetika via en intravenöst kopplad pump, som patienten 

kan styra över efter eget behov, s.k. patientkontrollerad smärtlindring (PCA) (Sinatra, Torres 

& Bustos, 2002). Pumpen har en spärrfunktion för att minska risken för överdosering och 

biverkningar (Rawal, 1999).  

 

Smärtlindrande läkemedel (analgetika) vid postoperativ smärtlindring har ofta ursprung från 

opiumvallmo. Opiater utvinns från opiumvallmon jämfört med opioider som består av 

syntetiskt tillverkade substanser. Opioiders smärtlindrande effekt uppstår genom att 

smärtimpulser från det skadade området till hjärnan hämmas (Werner, 2010). Vanliga 

biverkningar av opioider är andningsdepression, illamående, kräkningar, förstoppning, klåda, 

muntorrhet, urinretention, sedering samt risk för beroende (Westerling, 2013). Vid 

långtidsbehandling med opioider är det vanligt med tillvänjning då antalet receptorer på 

nervcellerna minskar. För att minska risken för abstinens efter långtidsbehandling är det 

viktigt att patienten successivt trappar ner användningen av opioider när denne upplever att 

läkemedlet inte behövs mera. Vid överdosering är det framför allt viktigt att ge andningshjälp 

och att opioidreceptorblockeraren naloxon ges (Norlén, 2009). 

 

Smärtbehandling med hjälp av PCA är oftast god. Opioiddosering kan ändras om patienten 

visar tecken på överdosering eller otillräcklig smärtlindring. Då patienten får låga doser av 

opioider med täta mellanrum minskar risken för biverkningar, samtidigt minskar risken för 

utebliven smärtlindring eftersom patienten konstant har en liten koncentration av läkemedlet i 

blodbanan. Detta är positivt för patienten (Berntzen et al., 2011). 
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Enligt Gepstein, Arinzon, Folman, Shuval & Shabat (2007) är PCA en effektiv och säker 

metod vid postoperativ smärtlindring efter ryggradskirurgi. Dolin, Cashman & Bland (2002) 

jämför olika typer av smärtlindring och dess effekt vid postoperativ vård efter stora 

operationer. Tre olika metoder av smärtlindring jämförs: intramuskulär (i.m.), PCA samt 

epidural analgetika (EDA). Resultatet påvisar att måttlig till svår smärta upplevs av: 67,2% 

vid i.m. smärtlindring, 35,8% vid PCA samt 20,9% vid EDA. Svår smärta upplevdes av: 

29,1% vid i.m. smärtlindring, 10,4% vid PCA samt av 7,8% vid smärtlindring via EDA 

(Dolin, et. al., 2002). Smärtlindring med lokalanestetika genom EDA vid postoperativ vård är 

förenad med lägre självskattad smärta än smärtlindring via PCA, däremot är EDA dyrare 

samt förenad med högre risk för komplikationer än PCA (van der Kooji, et. al., 2013; Wulf, 

Biscoping, Beland, Bachmann-Mennenga & Motsch, 1999). Hudcova, McNicol, Quah, Lau 

& Carr (2006) framhäver i sin studie att PCA är en metod som leder till bättre smärtlindring 

och tillfredsställelse för patienten än vid peroral administrering vid postoperativ vård. Syftet 

med PCA är att öka patientens påverkan på den postoperativa smärtlindringen. Faktorer som 

påverkar patientens tillfredsställelse och smärtlindring vid användandet av PCA är t.ex. 

patientens ålder, kön och typ av kirurgi (Ratrout, Hamdan-Mansour, Seder & Salim, 2013). 

 

Patientens kunskap i användandet av PCA-pump har i studier visat sig vara låg. Patak, Tait, 

Mirafzali, Morris, Dasgupta & Brummett, (2013) påvisar att 49% av patienterna inte förstod 

att använda PCA-pumpens alla funktioner. Majoriteten av patienterna i studien önskade en 

ny, användarvänlig design av PCA-pumpen. Faktorer som tillfredsställelse och självskattad 

förmåga att kontrollera smärta påverkades inte av patientinformation om smärtlindring med 

PCA-pump (Patak et. al., 2013). Chumbley, Ward, Hall & Salmon (2004) visar däremot att 

preoperativ patientinformation om PCA-pumpen kan leda till att patienten känner sig 

tryggare med PCA-pumpen och dess funktioner. Däremot hade den preoperativa 

informationen inte någon effekt på smärtlindringen vid postoperativ vård (Chumbley et. al., 

2004). Enligt Lam, Chan, Chen & Kee (2001) leder specifik preoperativ information om 

användning av PCA till att patientens tillfredsställelse av smärtlindring blir bättre vid den 

postoperativa vården. Lam et. al., (2001) påvisar inte någon skillnad i självskattad smärta, 

biverkningar eller återhämtning vid det postoperativa skedet mellan patienterna som fick 

specifik information om PCA och patienterna som fick standardinformation i det preoperativa 

skedet. 
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Harding, Schein, Nelson, Vallow, Olson, Hewitt & Polomano (2010) studerade faktorer som 

oro kring smärtlindring med hjälp av PCA-pump vid postoperativ vård. Patientupplevd oro 

kunde relatera till misstanke om fel med pumpen då den ofta larmade samt oro att läkemedlet 

skulle ta slut. Studien påvisar också att patienternas kunskap om pumpen i viss mån var 

bristfällig (Harding et. al., 2010). 

 

Teoretiskt ramverk 

 

Författarna använder sig av Virginia Hendersons omvårdnadsteori i föreliggande 

undersökning. Huvudkomponenterna i Hendersons omvårdnadsdefinition identifierar 

uppgifter som är essentiella för människans grundläggande behov. Möjligheten till att få de 

grundläggande behoven tillgodosedda beror på den enskilda individens resurser, där bland 

annat individens fysiska förmåga är en faktor. Henderson säger att i sjuksköterskans 

arbetsuppgifter ingår det att hjälpa patienten utföra de åtgärder som främjar tillfrisknande och 

motverkar ohälsa. Dessa handlingar hade patienten själv utfört om denne hade tillräcklig 

kraft, vilja eller kunskap. Målet med omvårdnaden är att patienten till så hög grad som 

möjligt skall återfå sitt oberoende (Henderson, 1991). Detta teoretiska ramverk 

sammankopplas med denna studie eftersom att smärtlindring via PCA-pump syftar till att ge 

patienten en större påverkan på sin smärtbehandling och därmed öka sin självständighet 

(Ratrout, et. al. 2013). 

 

Problemformulering 

 

Patienter som smärtlindras med hjälp av PCA-pump vid postoperativ vård efter olika former 

av kirurgi upplever måttlig till hög nivå av tillfredsställelse med behandlingen. Forskning 

påvisar att metoden ger ett bättre resultat relaterat till smärta jämfört med andra 

behandlingsmetoder vid postoperativ smärta, dock är patienternas kunskap beträffande 

hantering av PCA är ofta otillräcklig. Smärtbehandling är en viktig del av den postoperativa 

vården för att minska patientens lidande och öka dennes välbefinnande. Därför anser 

författarna till denna studie att det är viktigt att undersöka förhållandet mellan information 

och kunskap om PCA-pumpen och patienters självskattade smärtlindring. 

 

 

 



! ! !! ! 5!
!

Syfte 

Att undersöka om PCA leder till tillfredsställande smärtlindring, om det finns ett samband 

mellan information och ökad kunskap beträffande PCA-pumpen samt om patientinformation 

om hanteringen av PCA-pumpen minskade patientens självskattade postoperativa smärta. 

Därutöver undersöktes även om kombinerad smärtlindring med PCA och EDA leder till 

bättre smärtlindring än smärtlindring med endast PCA vid postoperativ vård. 

 

Frågeställningar 

• Leder smärtlindring via PCA-pump till acceptabel smärtlindring vid postoperativ 

vård? 

• Finns det samband mellan självskattad kvalitet av mottagen information om PCA-

pumpen och självskattad smärtlindring, vid postoperativ smärtbehandling med hjälp 

av PCA? 

• Vilken grad av självskattad kunskap upplever patienten sig ha om PCA-pumpen vid 

smärtlindring med hjälp av PCA vid postoperativ vård? 

• Finns det samband mellan utförlig information, muntlig samt skriftlig, och ökad 

självskattad kunskap om PCA-pumpen och dess funktioner? 

• Leder kombinerad smärtlindring med EDA och PCA-pump till bättre smärtlindring än 

med endast PCA-pump vid postoperativ behandling av smärta? 

 

METOD 

 

Design 

 

Deskriptiv korrelativ design genom kvantitativ enkätundersökning (Polit & Beck, 2014). 

 

Urvalsgrupp 

 

Denna studie använde sig av ett konsekutivt urval (Polit & Beck, 2014) där deltagarna valdes 

från fem olika kirurgavdelningar vid ett sjukhus i mellersta delen av Sverige. Patienterna 

skulle ha genomgått kirurgi och haft smärtlindring med hjälp av PCA-pump, eller 

kombinerad smärtlindring med lokalanestetikum via EDA och opioider via PCA-pump 

postoperativt under tidsperioden 26 februari - 17 april 2014. Individerna behövde också 

uppfylla inklusionskriterierna som var satta för studien. Sammanlagt 50 enkäter delades ut på 
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valda avdelningar. Planerat antal deltagare för denna studie sattes till ca 30 patienter. 

 

Inklusionskriterier 

 

- Män och kvinnor över 18 år 

- Patienten skall kunna läsa och förstå svenska 

- Patienten skall ha genomgått kirurgi och fått smärtlindring via PCA-pump intravenöst eller 

via PCA-pump intravenöst kombinerat med lokalanestetikum genom EDA 

- Smärtbehandling med PCA skall vara pågående eller ha avslutats för senast 4 dagar sedan 

 

Exklusionskriterier 

 

- Patienter med neuropatisk, idiopatisk och psykogen smärta 

- Patienter med nedsatt kognitiv förmåga 

 

Kontext 

 

Datainsamlingen skedde på 5 olika avdelningar vid ett sjukhus i mellersta delen av Sverige 

där patienterna behandlas postoperativt efter olika typer av kirurgiska ingrepp. Avdelning A 

bedriver både planerad och akut sjukvård. De utför framför allt vård av sjukdomar i nedre 

delen av mag-tarmkanalen. Avdelning B bedriver också akut och planerad sjukvård men 

inriktar sig främst på övre delen av mag-tarmkanalen. Avdelning C är framför allt en 

kirurgisk akutvårdsavdelning men vårdar även patienter med kärlsjukdomar. Avdelning D 

inriktar sig helt på akutsjukvård och har inte några vårdplatser för planerade operationer. 

Avdelning E bedriver transplantation av njurar och bukspottkörtel, endokrin- och 

bröstkirurgi. 

 

Datainsamlingsmetod 

 

Författarna har konstruerat en enkät med 11 frågor specifikt för att besvara studiens 

frågeställningar (Bilaga 1), enkäten är ej validerad. Fråga ett tar reda på vilken ålder patienten 

har. Fråga två behandlar patientens kön. Fråga tre tar reda på vilken typ av operation 

patienten har genomgått, där patienten kan välja mellan två olika alternativ. Fråga fyra är en 

ja/nej fråga som undersöker om patienten fick smärtlindring via EDA i samband med 



! ! !! ! 7!
!

operationen. Fråga fem är en ja/nej fråga där patienten tillfrågas om denne har fått 

smärtlindring via PCA-pump tidigare. Fråga ett-fem redovisas i tabell 1 och 2. Fråga sex är 

en a-, b-, c-fråga som undersöker om patienten fått skriftlig information om PCA-pumpen, 

hur den används och dess olika funktioner. Fråga sju är likt fråga sex, en a-, b-, c-fråga där 

det undersöks om patienten fått muntlig information om PCA-pumpen, hur den används och 

dess olika funktioner. Fråga åtta tar reda på vilken information patienten anser sig ha fått om 

PCA-pumpen där patienten svarar med hjälp av VAS. Fråga nio behandlar vilken kunskap 

patienten anser sig ha om smärtlindring med hjälp av PCA-pump där patienten svarar genom 

VAS. Fråga tio tar reda på vilken smärta patienten upplevde enligt VAS före den sist använde 

PCA-pumpen. Slutligen behandlar fråga elva vilken smärta enligt VAS patienten upplevde ca 

30 minuter efter senaste administrering med hjälp av PCA-pumpen. Enkätfrågorna är skapade 

av författarna men har ej testats och validerats. 

 

Tillvägagångssätt 

 

Avdelningscheferna vid berörda avdelningar på sjukhuset kontaktades och informerades om 

studiens syfte via mail under vecka 2, 2014. I mailet tillfrågades om tillstånd för att 

genomföra datainsamlingen på avdelningarna. Författarna kontaktade sedan 

verksamhetschefen på kirurgdivisionen och bifogade en ansökningsblankett för att få tillstånd 

att utföra datainsamlingen, för påskrift (Bilaga 3). Då författarna fått tillstånd att genomföra 

datainsamlingen skickades projektplan, enkäter, informationsbrev och medgivandeformulär 

(Bilaga 2) ut till avdelningscheferna via mail. Den 27 februari 2014 delades 10 enkäter ut till 

avdelningscheferna på respektive avdelning. Därefter informerade avdelningscheferna övrig 

personal på avdelningarna om att tillfråga patienter som uppfyllde inklusionskriterierna om 

deltagande i studien. Under de 4 första veckorna av tidsperioden för datainsamlingen inkom 

endast 8 enkätsvar av de 50 utdelade enkäterna från de 5 olika avdelningarna. 

 

Avdelningschefen vid avdelning A upplyste om att många av patienterna som hade 

smärtlindring via PCA-pump hade detta kombinerat med smärtlindring via EDA. Därför 

ändrades inklusionskriterierna till att även behandla de patienter med kombinerad 

smärtlindring via EDA och PCA. En fråga lades till i enkäten för att undersöka om patienten 

också hade smärtlindring via EDA. 42 enkäter byttes ut till den nya reviderade enkäten på 

berörda avdelningar den 21 mars 2014. Detta kan påverka resultatet, vilket författarna har 

haft i åtanke, eftersom att smärtlindring via EDA kan inverka på patientens självskattade 
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smärta före och efter administrering av opioider via PCA-pumpen. När datainsamlingen 

avslutades den 17 april hade sammanlagt 26 enkätsvar inkommit, vilket ger ett bortfall på 24 

enkäter (48%). Författarna valde att avsluta datainsamlingen trots att det planerade antalet 

deltagare på 30 patienter ej hade uppnåtts på grund av tidsbrist.  

 

Dataanalys 

 

För att analysera frågorna användes deskriptiv statistik. Studiens frågeställningar som 

undersökte samband besvarades genom Pearsons korrelationskoefficient. Data fördes in i 

Microsoft Excel och analyserades med hjälp av tilläggsprogrammet Data Analysis ToolPack. 

Signifikansnivån valdes till 0,05. Tabeller och figurer med studiens resultat skapades i 

Microsoft Excel. Den demografiska datan: kön, ålder och typ av operation presenteras i tabell 

1. För att besvara frågeställning ett om tillfredsställande smärtlindring subtraherades VAS-

värdet från fråga tio med VAS-värdet från fråga elva, sedan utvanns ett medelvärde av 

patienternas minskade VAS-värde. För att besvara frågeställning två, att undersöka 

sambandet mellan patientinformation och smärtlindring, användes svaren från fråga åtta som 

oberoende variabel. Den beroende variabeln, minskning av smärta efter administrering, 

utvanns genom att subtrahera VAS-värdet från fråga tio med VAS-värdet från fråga elva. 

Frågeställning tre besvarades genom att ta medelvärdet på VAS-värdena från fråga nio. 

Frågeställning fyra besvarades genom att göra en regressionsanalys för att undersöka 

sambandet mellan utförlig information, muntlig och skriftlig, och självskattad kunskap. Den 

oberoende variabeln ”typ av mottagen information, muntlig och skriftlig” utvanns genom att 

se hur många patienter som svarade ja på att de mottagit muntlig och skriftlig information om 

PCA-pumpen, hur den används, och dess olika funktioner (fråga sex och sju). Den beroende 

variabeln ”självskattad kunskap om PCA-pumpen” erhölls från VAS-värdet på fråga nio. För 

att besvara frågeställning fem jämfördes den smärtlindrande effekten mellan de patienter som 

hade svarat ja och nej på fråga fyra, patienterna delades upp i två kategorier. Därefter utvanns 

medelvärdet av den smärtlindrande effekten hos de två kategorierna, medelvärdet av 

smärtlindringen från de patienter som hade kombinerad smärtlindring med EDA och PCA-

pump subtraherades med medelvärdet av den smärtlindrande effekten hos de patienter som 

hade endast PCA-pump som smärtlindring. Detta eftersom att det sjunkande VAS-värdet hos 

patienterna med kombinerad smärtlindring var högre än hos de patienter med smärtlindring 

via endast PCA-pump. 
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Forskningsetiska överväganden 

 

Forskning definieras som arbete av vetenskapligt experimentell eller teoretisk karaktär för att 

tillgodogöra sig ny kunskap på vetenskapliga grunder. Arbete som utförts på grundläggande 

eller avancerad nivå inom högskola eller universitet räknas dock inte till det, därför krävdes 

ej en prövning från etiknämnd till detta examensarbete (CODEX, 2013). Dock krävdes ett 

tillstånd från berörda avdelningars verksamhetschef där studiens enkäter delades ut för att få 

data till studiens resultat, vilket har införskaffats (Bilaga 3). Risken för att inskränka på 

patienternas integritet ansågs vara låg vid denna typ av studie eftersom att deltagandet var 

frivilligt och enkäterna hanterades konfidentiellt. Deltagarna kunde när som helst och utan 

orsak avbryta sin medverkan i studien. Dessutom behövde deltagarna fylla i ett 

medgivandeformulär och signera med sin namnteckning för att enkäterna skulle räknas in i 

studiens resultat. 

 

RESULTAT 

 

I denna studie deltog sammanlagt 26 patienter. 23 genomgick bukoperation (88%) och 10 

(38%) opererades av onkologisk orsak. Demografisk data presenteras i tabell 1. 12 patienter 

hade kombinerad postoperativ smärtlindring via EDA och PCA-pump, 14 hade endast PCA-

pump som postoperativ smärtlindring. 9 av deltagarna hade haft PCA-pump som 

smärtlindring tidigare (tabell 2). Dock kunde ingen statistisk skillnad ses i denna 

undersökning eftersom att studiens urvalsgrupp var för liten (N=26). 

 

Acceptabel smärtlindring & samband mellan kvaliteten på patientinformation och 

självskattad smärtlindring 

Resultatet i denna studie påvisade att medelvärdet av smärta vid VAS-skattning, före 

administrering av opioider via PCA var 7,92/10, det genomsnittliga värdet av smärtan ca 30 

minuter efter administrering var 4,14/10. Detta leder till att skattat VAS-värde sjönk i 

genomsnitt med 3,78 efter administrering av opioider via PCA-pump vid postoperativ vård 

(tabell 2). Det fanns ett signifikant positivt samband (r = 0,74, p = 0,0005) mellan variablerna 

”självskattad kvalitet av mottagen information” och ”minskning av smärta efter 

administrering” (figur 1). Den självskattade kvaliteten av mottagen informationen varierade 

mellan 2,3/10 till 10/10, medelvärdet av den självuppskattade kvaliteten av den mottagna 

informationen var 6,75/10 (tabell 2).
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Tabell 1. Demografisk data 
  N Totalt Medelvärde / % Median Standardavvikelse  Variationsbredd Min Max 

Ålder 26 - 48,47 48,5 11,86 45 22 67 

Kvinnor 26 11 42% - - - - - 

Män 26 15 58% - - - - - 

Bukoperation 26 23 88% - 0,33 - - - 

Onkologisk operation 26 10 38% - 0,5 - - - 

Tabell 2. Typ av smärtlindring, självskattad kunskap, smärta samt smärtlindring 
 N Totalt Medelvärde / % Median Standardavvikelse Variationsbredd Min Max 

Kombinerad smärtlindring med EDA 26 12 46% - 0,51 - - - 

Tidigare haft PCA 26 9 34% - 0,49 - - - 

Självskattning av kunskap (VAS 0-10) 26 - 6,3 7,15 2,89 8,8 1,2 10 

Smärta före administrering (VAS 0-10) 26 - 7,92 8,05 1,6 6 4 10 

Smärta efter administrering (VAS 0-10) 26 - 4,14 3,4 2,44 8,7 0 8,7 

Självskattning av information (VAS 0-10) 26 - 6,75 7,1 2,28 7,7 2,3 10 

Minskning av smärta (VAS 0-10) 26 - 3,78 4 2,32 7,7 0 7,7 
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Självskattad kunskap om PCA-pumpen & samband mellan utförlig information 

och patientens självskattade kunskap om PCA-pumpen  

 

Resultatet påvisar att patienternas självskattade kunskap om PCA-pumpen var i 

genomsnitt 6,3/10 (tabell 2). Patienterna som fick information om PCA-pumpen, 

användning av PCA-pumpen och PCA-pumpens funktioner, muntligt eller skriftligt, 

redovisas i tabell 3. De patienter som uppgav att de fick flera delar av informationen, 

både skriftligt och muntligt, uppgav i större utsträckning en högre självskattad 

kunskap om PCA-pumpen och smärtlindring via PCA (figur 2), det fanns ett 

signifikant positivt samband mellan variablerna (r = 0,61, p = 0,0009).  

Tabell 3. Typ av patientinformation om PCA-pumpen   

 Ja Nej 

Fått skriftlig info om PCA-pump 10 16 

Fått skriftlig info om användning av PCA-pump 5 21 

Fått skriftlig info om PCA-pumpens funktioner 6 20 

Fått muntlig info om PCA-pump 25 1 

Fått muntlig info om användning av PCA-pump 23 3 

Fått muntlig info om PCA-pumpens funktioner 22 4 

0!

1!

2!

3!

4!

5!

6!

7!

8!

9!

0! 2! 4! 6! 8! 10! 12!M
in

sk
ni

ng
 a

v 
sm

är
ta

 e
ft

er
 a

dm
in

is
tr

er
in

g 
(V

A
S)

 

Självskattad kvalitet av mottagen information (VAS) 

Figur 1. Samband mellan självskattad kvalitet av mottagen information och smärtlindring, 
r = 0,74  p = 0,0005 (N=26)  
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Kombinerad smärtlindring med EDA och PCA-pump 

 

De patienter som hade kombinerad smärtlindring med EDA och PCA-pump hade i 

genomsnitt ett VAS-värde som sjönk med 4,62 efter administrering av opioider via 

PCA-pumpen. De som hade endast PCA-pump som smärtlindring hade i genomsnitt 

ett VAS-värde som sjönk med 3,05 efter administrering. Detta leder till att patienterna 

med kombinerad smärtlindring med EDA och PCA-pump hade en smärtlindrande 

effekt som var 1,57 lägre enligt VAS än de patienter med endast PCA-pump som 

smärtlindring. Dock var resultatet ej signifikant (p = 0,12). 
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 Delar av information mottagen, muntligt och skriftligt  

Figur 2. Samband mellan delar av information mottagen, muntligt och skriftligt, och självskattad 
kunskap om PCA-pumpen, r = 0,61, p = 0,0009 (N=26) 
 

x-axeln: 
0 = ingen information 
mottagen 
6 = alla delar av 
informationen 
mottagen, både 
muntligt och skriftligt!
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DISKUSSION 

 

Denna studie påvisade att den smärtlindrande effekten med hjälp av PCA-pump vid 

den postoperativa vården var relativt god, då VAS-värdet sänktes i genomsnitt med 

3,78/10. Undersökningen påvisade ett signifikant samband mellan den 

självuppskattade kvaliteten av patientinformation och graden av smärtlindring som 

uppnås efter administrering av opioider via PCA-pumpen vid postoperativ vård. 

Patienternas kunskap om PCA-pumpen och dess funktioner ansågs vara god, då 

medelvärdet av svaren beträffande deras självskattade kunskap var 6,3/10. Det fanns 

ett signifikant samband i att patienter som fick en mera utförlig information från 

sjuksköterskorna om PCA-pumpen, både muntlig och skriftlig, ansåg sig ha en bättre 

kunskap om PCA-pumpen och dess smärtlindring. De patienter som hade kombinerad 

postoperativ smärtlindring med EDA och PCA-pump hade en bättre smärtlindrande 

effekt än de patienter som endast hade smärtlindring via PCA-pump. 

 

Resultatdiskussion 

 

Författarnas undersökning visade att smärtlindring via PCA vid postoperativ vård ger 

tillfredsställande smärtlindring. Medelvärdet av VAS efter administrering av opioider 

via PCA-pump var i denna undersökning 4,14/10. Detta ansåg författarna vara ett gott 

resultat, trots att det inte uppnådde det kliniskt eftersträvade värdet VAS ≤ 3, då 

medelvärdet i självskattad smärta före administrering var högt (VAS 7,92/10). 

Föreliggande studies resultat kan styrkas med den vetenskapliga litteraturen, som 

säger att postoperativ smärtlindring via PCA är en effektiv, säker och 

tillfredsställande metod för patienterna. Metoden syftar även till att öka patientens 

deltagande i den postoperativa vården (Gepstein et. al., 2007; Ratrout et. al., 2013; 

Hudcova et. al., 2006). 

 

Föreliggande studie påvisar ett signifikant positivt samband mellan självskattad 

kvalitet av mottagen information om PCA-pumpen och smärtlindring via PCA-pump 

postoperativt. Litteraturen kunde i motsats till denna studie inte visa något samband 

mellan patientinformation och postoperativ smärtlindring. Däremot ledde utökad 

preoperativ information till att patienterna kände sig tryggare med PCA-pumpen och 

dess funktioner (Chumbley et. al., 2004; Patak et. al., 2013). Då författarna ej har 
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kontrollerat validiteten av enkäten i denna studie kan resultatet beträffande 

smärtlindringen också vara ett resultat av tryggheten hos deltagarna. Studierna av 

Chumbley et. al., (2004) och Patak et. al., (2013) har större undersökningsgrupper 

samt utförligare och mera omfattande enkäter än vad författarna i denna undersökning 

förfogat över, vilket ger deras resultat högre tillförlitlighet samt ökad 

generaliserbarhet. 

 

Denna studies resultat påvisade även ett positivt samband (figur 2) mellan att få mera 

utförlig information om PCA-pumpen och dess funktioner, både skriftligt och 

muntligt, ledde till en ökad självskattad kunskap hos patienten. Detta resultat kan 

jämföras med resultaten i studierna av Chumbley et. al., (2004) och Lam et. al., 

(2001), där patienterna i undersökningsgrupperna upplever en ökad trygghet samt 

ökad tillfredsställelse med PCA-pumpen i det postoperativa skedet, om de får specifik 

preoperativ information om PCA-pumpen. 

 

I denna studie hade patienterna med kombinerad smärtlindring via EDA och PCA en 

bättre smärtlindrande effekt än de patienter med endast PCA som administrationssätt, 

dock var resultatet inte signifikant (p = 0,12) och kan därför bero på slumpen. 

Däremot visar studier att enbart EDA ger en bättre smärtlindring än endast PCA i det 

postoperativa skedet (Dolin et. al., 2002; Wulf et. al., 1999). 

 

Författarna märkte att rutinerna för postoperativ smärtlindring inom samma 

verksamhet på sjukhuset där datainsamlingen utfördes varierade. Vid vissa 

avdelningar användes ofta den kombinerade smärtlindringsmetoden med EDA och 

PCA-pump för behandling av postoperativ smärta. Denna metod verkade dock vara 

okänd för personalen på andra avdelningar där datainsamlingen genomfördes. 

Författarna till föreliggande studie har sökt i olika databaser efter vetenskaplig 

evidens för den kombinerade smärtlindringsmetoden med EDA och PCA, dock utan 

att finna något resultat. 

 

Denna studie stödjer sig på Hendersons teori som teoretiskt ramverk då den gav 

vägledning till föreliggande undersökning. Patientinformation vid smärtlindring med 

hjälp av PCA-pump vid postoperativ vård är en av sjuksköterskans arbetsuppgifter. 

Denna omvårdnadsåtgärd är i enlighet med Hendersons teori eftersom att den främjar 
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patientens självständighet under vårdtiden och ökar därmed patientens oberoende från 

vårdpersonalen. Genom att ge god patientinformation till patienten om PCA-pumpen 

leder det till en ökad kunskap hos patienten. En ökad kunskap leder till en ökad 

trygghet för patienten i vården samt att det motverkar ohälsa (Chumbley et. al., 2004; 

Lam et. al., 2001). 

 

Metoddiskussion 

 

Denna studie kan användas som ett underlag till att utveckla ett kvalitetsdokument för 

patientinformation vid smärtbehandling med hjälp av PCA-pump. Den kan också 

användas som en grund till en mera omfattande studie med högre validitet och större 

generaliserbarhet. Den kvantitativa metoden ansågs vara rätt metod för att genomföra 

denna typ av studie. Detta eftersom att syftet var att undersöka olika parametrar som 

påverkar smärtlindring via PCA-pump samt att undersöka samband mellan dessa 

variabler. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka om patientinformation påverkade 

smärtlindringen vid postoperativ vård med hjälp av PCA-pump. Resultatet belyste 

vikten av att patienterna fick omfattande information om PCA-pumpen eftersom att 

det påvisades ett positivt signifikant samband mellan de olika variablerna. Dock var 

antalet deltagare lågt samt att studiens bortfall var högt, vilket leder till att studiens 

generaliserbarhet är låg. Studiens inklusionskriterier var väldigt specifika eftersom att 

författarna ville undersöka en särskild typ av smärtlindring. Lägsta ålder för att delta i 

studien sattes till 18 år eftersom att patienten i annat fall hade behövt målsmans 

medgivande för att delta. Patienten behövde kunna läsa och förstå svenska eftersom 

att enkäten endast gjordes på svenska samt för att minska risken för missförstånd 

mellan vårdpersonal och patient. Smärtlindringen via PCA skulle vara pågående eller 

senast ha avslutats fyra dagar tidigare, eftersom att patienten skulle komma ihåg 

svaren till enkätfrågorna och därmed kunna ge ett tillförlitligt svar på frågorna. De 

första fyra veckorna under datainsamlingsperioden var kombinerad smärtlindring med 

PCA-pump och EDA inte ett inklusionskriterium. Då en av avdelningscheferna 

upplyste författarna om att många av patienterna på berörda avdelningar hade 

kombinerad postoperativ smärtlindring med EDA och PCA, ändrades 

inklusionskriterierna i studien till att även innefatta patienter med kombinerad 
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postoperativ smärtlindring. Detta gjordes på grund av det låga antalet ifyllda enkäter 

vid tidpunkten. Studiens sammanlagda undersökningsgrupp blev 26 patienter, vilket 

är fyra mindre än målet för antal deltagare. Datainsamlingen till studien avslutades 

före uppnått mål på grund av tidsbrist. 

 

Genom att inkludera deltagare med kombinerad postoperativ smärtlindring via EDA 

och PCA-pump har detta troligtvis påverkat studiens resultat negativt. Detta eftersom 

att det då blir svårare att avgöra vilken typ av smärtlindring det är som undersöks. 

Detta leder i sin tur till att det med denna studies resultat blir svårt att dra en slutsats 

för hur patientinformationen påverkar smärtlindringen via PCA-pumpen. Dessutom 

har EDA enligt litteraturen en bättre smärtlindrande effekt än PCA vid postoperativ 

vård (Dolin, et. al., 2002). Därutöver togs det ej någon hänsyn till om patienten vid 

tidpunkten de fyllde i enkäten hade någon annan smärtlindring peroralt eller via t.ex. 

depoplåster. Detta har troligtvis också påverkat resultatet eftersom att även det leder 

till en ökad svårighet i att mäta den smärtlindrande effekten av just opioiderna från 

PCA-pumpen. 

 

Ett alternativ till att få flera deltagare till denna studie hade varit att inkludera alla 

patienter med PCA som smärtbehandling, och inte bara de som hade PCA som 

smärtlindring vid postoperativ vård. Detta i kombination med en mera noggrann 

undersökning om vilka avdelningar eller vårdinrättningar som frekvent använde sig av 

PCA-pump som smärtlindringsmetod, kunde leda till ett större deltagarantal och 

därmed ett mera generaliserbart resultat.  

 

Författarna valde i denna studie att använda smärtskattningsinstrumentet VAS 

eftersom att det är ett enkelt och välbeprövat instrument för att mäta akut postoperativ 

smärta. VAS medför också att personliga åsikter som personalen kan ha gällande 

patientens smärta sätts åt sidan (Mason, Fauerbach & Haythornthwaite, 2011; Breivik 

et. al., 2008). 

 

Föreliggande studies validitet kan diskuteras, syftet var att undersöka om 

patientinformation påverkade den postoperativa smärtlindringen vid smärtlindring 

med PCA-pump. Ett positivt signifikant samband hittades mellan självskattad kvalitet 

av mottagen information och minskad smärta efter administrering via PCA-pumpen. 
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Ett positivt signifikant samband hittades även mellan att få mera utförlig information 

om PCA-pumpen, både muntligt och skriftligt, och ökad självskattad kunskap. 

Däremot är dessa resultat svåra att dra slutsatser ifrån eftersom att de är baserade på 

deltagarnas självskattade svar, och för att inklusionskriterierna ändrades under 

pågående datainsamling. Enkätsvaren beträffande smärta kan variera mycket mellan 

olika deltagare, eftersom att vissa individer har högre smärttröskel än andra samt att 

deltagarna hade i flera fall kombinerad smärtlindring med EDA och PCA-pump. Ett 

mera tillförlitligt resultat angående patienternas kunskap istället för att låta dem 

självskatta sitt kunnande om PCA-pumpen, hade varit att låta dem fylla i ett 

frågeformulär med frågor om PCA-pumpen där svarsalternativen hade varit rätt eller 

fel. Dessa frågor skulle patienten få göra efter att denne fått information om PCA-

pumpen, vilket kunde ha gett ett mera tillförlitligt resultat om patientens kunskap. 

Andra fenomen som kan påverka enkätsvaren är exempelvis negativa upplevelser av 

vårdtiden, typ av operation, psykisk ohälsa och biverkningar från övriga läkemedel. 

Reliabiliteten i denna studie är oklar, vilket kan ses som en svaghet, eftersom att 

författarna inte har utvärderat studiens tillförlitlighet genom att t.ex. göra ett test-retest 

av studien. 

 

Författarna fick ett tillstånd att genomföra studien från verksamhetschefen för den 

kirurgiska divisionen vid sjukhuset där datainsamlingen genomfördes. Deltagandet i 

studien var helt frivilligt och deltagaren kunde när som helst, utan orsak avbryta sitt 

deltagande. Dessutom hanterades studiens enkäter och medgivandeformulär 

konfidentiellt. Med dessa aspekter i åtanke ansåg författarna att de inte har brutit mot 

några forskningsetiska aspekter som skulle kunna inskränka på patienternas integritet. 

 

Slutsats 

 

Den smärtlindrande effekten via PCA-pump vid postoperativ vård ansågs i denna 

studie vara god, eftersom att det genomsnittliga VAS-värdet sjönk från 7,92/10 till 

4,14/10 före och efter administrering av opioider via PCA-pumpen vid postoperativ 

vård. Det förelåg ett positivt signifikant samband mellan självskattad kvalitet av 

mottagen information och grad av smärtlindring efter administrering via PCA-

pumpen. Den självskattade kunskapen om PCA-pumpen var i denna studie i 

genomsnitt 6,3/10. Mera utförlig information om PCA-pumpen och dess funktioner, 
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både muntligt och skriftligt, ledde till en ökad självskattad kunskap hos patienterna. 

Den kombinerade smärtlindringsmetoden med både EDA och PCA-pump vid 

behandling av postoperativ smärta ledde till en bättre smärtlindrande effekt än för de 

patienter med endast PCA-pump som smärtlindring. Mera forskning av området krävs 

för att kunna få en större generaliserbarhet inom ämnet. 
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Bilaga 1. Enkäten 
Leder patientinformation om PCA-pump till effektiv smärtlindring 

vid postoperativ vård 

Enkät: 

 

Fråga 1: Ålder ____ 

 

Fråga 2: Kön   Man   Kvinna 

 

Fråga 3: Vilken typ av operation har du genomgått? 

 

Bukkirurgi 

 

Onkologisk kirurgi 

 

Fråga 4: Får du eller har du fått smärtlindring via epidural kateter (EDA) i samband 

med din operation?  Ja Nej 

 

Fråga 5: Har du fått smärtbehandling via PCA-pump tidigare? Ja Nej 

 

Fråga 6: 

Har du fått skriftlig information om: 

 

a) PCA-pumpen?   Ja Nej 

b) hur PCA-pumpen används? Ja Nej 

c) PCA-pumpens olika funktioner? Ja Nej 

 

Fråga 7: 

Har du fått muntlig information om: 

 

a) PCA-pumpen?   Ja Nej 

b) hur PCA-pumpen används? Ja Nej 

c) PCA-pumpens olika funktioner? Ja Nej 
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Fråga 8: Hur skattar du informationen du fått kring smärtbehandling via PCA-pump? 

 

Mycket dålig  __________________________________________  Mycket bra 

 

Fråga 9: Hur skattar du din kunskap om smärtbehandling via PCA-pump? 

 

Mycket dålig  __________________________________________  Mycket bra 

 

Fråga 10: Vilken grad av smärta upplevde du före, då du senast gav dig själv 

smärtlindring genom PCA-pumpen? 

 

Ingen smärta alls __________________________________________ Värsta tänkbara smärta 

 

Fråga 11: Vilken grad av smärta upplevde du ca 30 minuter efter att du senast gav dig 

själv smärtlindring genom PCA-pumpen? 

 

Ingen smärta alls __________________________________________ Värsta tänkbara smärta 

!
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Bilaga 2. Informationsbrevet & medgivandeformulär 
 
INFORMATIONSBREV 

 
Studien avser att undersöka hur du upplever smärtlindring med hjälp av PCA-pump 

efter kirurgi kopplat till vilken information du fått om denna form av 

smärtbehandling. 

 

Deltagandet i denna studie är frivilligt och resultaten hanteras konfidentiellt. Du kan 

avbryta ditt deltagande i studien när som helst utan att du behöver ange orsak och utan 

att det påverkar din vård. Vill du delta i studien ber vi dig kryssa i medgivandet på 

medgivandeformuläret samt underteckna med namn och datum. 

 

Studien genomförs som enkätundersökning med cirka 30 deltagare. Enkäten 

innehåller 11 frågor och delas ut på fem kirurgavdelningar vid Akademiska sjukhuset 

i Uppsala till patienter som har fått eller får smärtlindring via PCA-pump. Datan som 

erhålls kommer att presenteras i en C-uppsats från sjuksköterskeprogrammet vid 

Uppsala universitet. C-uppsatsen skrivs under handledning av Anncarin Svanberg, 

sjuksköterska vid institutionen för medicinska vetenskaper, hematologi samt 

universitetsadjunkt vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, vårdvetenskap. 

 

Albin Vahlberg: 076-7742818, albinwahlberg@hotmail.com 

Hampus Grönqvist: 070-6344850, hampuseg@gmail.com 

 

Uppsala 19/2 2014 !
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Medgivandeformulär 

 

Jag ger härmed mitt godkännande till att delta i studien ”Leder patientinformation om 

PCA-pump till effektiv smärtlindring vid postoperativ vård”.  � 

 

 

  Underskrift:  ________________________________________ 

 

Namnförtydligande: ________________________________________ 

 

         Datum: _____________ 

!
 


