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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Att delge patienterna information, samt att smärtlindra patienterna postoperativt 

är till stor del sjuksköterskans ansvar. Tidigare studier tyder på ett samband mellan den 

preoperativa informationen och smärta samt oro, patienter som är nöjda med den preoperativa 

smärtinformationen skattar en lägre upplevd postoperativ smärta.  

Syfte: Studiens syfte var att undersöka sambandet mellan preoperativ smärtinformation, oro 

och smärta hos patienter som genomgått elektiv och akut ortopedisk kirurgi. 

Ytterligare ett syfte var att se om det fanns någon skillnad mellan elektiv och akut 

ortopedkirurgisk avdelning samt att undersöka vad patienterna saknar i den preoperativa 

smärtinformationen. 

Metod: En deskriptiv korrelativ design genom kvantitativ enkätundersökning genomfördes på 

två olika ortopedkirurgiska vårdavdelningar på ett sjukhus i Sverige. Totalt inkluderades 27 

patienter i studien, 12 av dessa genomgick elektiv operation och 15 genomgick akut 

operation.  

Resultat: I resultatet framkom att det finns ett signifikant samband mellan patienternas 

preoperativa oro och den postoperativa smärtan (r=0,398, N=27, p=0,04), samt mellan den 

postoperativa oron och den postoperativa smärtan(r=0,601, N=27, p=0,001). Patienter med 

hög oro hade även höga nivåer av smärta.  Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan den 

elektiva och akuta gruppen i någon av studiens frågeställningar. Den elektiva gruppen 

skattade den preoperativa informationen högre (M=6,17), än den akuta gruppen (M=4,53). 

Studien kunde ej påvisa att preoperativ smärtinformation leder till lägre postoperativa 

smärtnivåer men att preoperativ smärtinformation är viktigt för att patienten skall känna sig 

förberedd inför operation. Totalt hade 6 (22%) patienter ej erhållit någon preoperativ 

information. 

Slutsats: Oro och smärta är två faktorer som påverkar varandra. Genom att som sjuksköterska 

vara lyhörd och fånga upp oroliga patienter, samt lindra denna oro, så skulle den 

postoperativa  smärtan kunna lindras. Patienter som genomgår akut kirurgi erhåller ej 

preoperativ information i samma utsträckning som de som genomgår elektiv kirurgi. Att 

utveckla ett kvalitetsdokument gällande hur och när preoperativ information om smärta skall 

ges, skulle kunna säkerställa att patienter är välinformerade inför operation. Att delge denna 

information är till stor del sjuksköterskans roll och är av vikt då det skulle  leda till ökat 

välbefinnande och  mindre lidande för patienten. 

Nyckelord: Omvårdnad, oro, smärta, smärtbehandling, patientinformation. 
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ABSTRACT 

Background: To serve the patients information and to relieve pain post-operatively is largely 

the nurse's responsibility. Studies suggest a correlation between the preoperative information 

and the pain and anxiety. Previous studies suggest that the preoperative information affect the 

postoperative pain in a positive direction. 

Aim: The aim of this study was to investigate the correlation between preoperative 

paininformation, anxiety and pain in patients who have undergone elective and acute 

orthopedic surgery. A further aim was to see if there was a difference between elective and 

acute orthopedic surgical wards and also investigate if there were something the patients were 

missing in the preoperative pain-information.  

Method: A quantitative survey was conducted with a descriptive correlative design. The 

study was carried out in two different orthopedic wards in a hospital in Sweden. The study 

included a total of 27 participants, 12 elective and 15 acute patients. 

Reslut: The result showed that there is a significant correlation between the patients 

preoperative anxiety and postoperative pain (r=0,398, N=27, p=0, 04). The result also showed 

a significant correlation between patient’s postoperative anxiety and postoperative pain 

(r=0,601, N=27, p=0,001). Patients with high anxiety also had high levels of pain. No 

significant difference was seen between the elective and acute group, but the elective group 

estimated the preoperative information higher (M=6, 17) than the acute group (M=4, 53). The 

study did not show evidence that preoperative information about the pain leads to lower 

postoperative painscores, however the preoperative information is important so the patient 

feel well prepared for the operation. A total of 6 (22%) patients did not obtain preoperative 

pain-information. 

Conclusion: Anxiety and pain are two factors that affect each other. To be responsive as a 

nurse and capture anxious patients, as well as alleviate this concern , the postoperative pain 

would be alleviated . Patients undergoing acute surgery do not receive preoperative 

information to the same extent as those undergoing elective surgery. To develop a quality 

document about how and when preoperative information about pain should be given , could 

ensure that patients are well informed before surgery. To share this information is largely the 

nurse's role, and it is important as it would lead to increased well-being and less suffering for 

the patients.  

Keywords: Nursing care, anxiety, pain, pain management, patient education. 
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BAKGRUND  

 

Kirurgi 

Att genomgå ett kirurgisk ingrepp är en ovan situation för många patienter. Vissa anpassar sig 

lätt till den nya situationen medan andra tycker att det är mycket påfrestande. Trots att alla 

operativa förlopp har gemensamma drag, så upplever patienterna situationen på helt olika sätt. 

Postoperativ smärta är en multidimensionell upplevelse, därför måste det ingå flera olika 

strategier i att behandla den postoperativa smärtan, där behandlingen av oro och den 

preoperativa informationen spelar en viktig roll. Graden av oro kan bero på ingreppets 

svårighetsgrad, typ av anestesi, tidigare erfarenheter och hur väl förberedd patient är inför det 

operativa ingreppet. Hög stressnivå, känslor av maktlöshet och kontrollförlust är faktorer som 

kan innebära extra belastning i det pre- och postoperativa förloppet. Därav är det av stor vikt 

för sjuksköterskor att informera om det som ska ske för att öka chanserna för en så bra vård 

som möjligt (Almås, Valand, Bilicz & Berntzen, 2001). 

Ortopedisk kirurgi innebär kirurgi i någon del av kroppens rörelseapparat. Operationer som 

behöver utföras omedelbart efter skadan kallas för akuta operationer, medan operationer som 

kan planeras dagar till månader i förväg kallas för elektiva operationer. Ordet elektiv betyder 

utvald. Patienter som genomgår elektiva ingrepp kommer i regel till avdelningen dagen innan 

operationen eller på operationsdagens morgon (Järnhult & Offenbartl, 2013). 

Oro 

Oro inför kirurgiska ingrepp är en vanlig företeelse. Rädsla för postoperativ smärta anges som 

ett av de större orosmomenten inför kirurgi (Rawal, 1999).  Enligt Skärsäter (2009) kan oro 

betraktas som något som tillhör livet, en normal reaktion inför en fara eller ett hot, faran och 

hotet kan exempelvis vara ett kirurgiskt ingrepp. Patienten kan uppleva ingreppet som en 

känsla av kontrollförlust och ovetskap om vad som skall hända. Oro kan vara allt från att vara 

lite spänd till att oron når orimliga höjder med påverkan på det sympatiska nervsystemet med 

ökad muskulär spänning, ökad vakenhet, samt påverkan på det kardiovaskulära systemet och 

magtarmsystemet med fysiska reaktioner som följd. En studie av Sjöling, Nordahl, Olofsson 

och Asplund (2002) påvisar att god preoperativ information minskar den preoperativa oron, 

men information om hurvida den postoperativa oron påverkas saknas. Ytterligare en studie 

gjord av Robleda, Sillero-Sillero, Puig, Gich och Banos (2014) lyfter sambandet mellan 

preoperativ oro och postoperativ smärta hos patienter som genomgått ortopedisk- och 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Sillero-Sillero%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25493674
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traumakirurgi. I studien framgick det att reducering av oro preoperativt lindrade den 

postoperativa smärtan. 

 

Smärta 

Smärta beskrivs av Berntzen, Danielsen och Almås (2011) som en subjektiv, obehaglig 

sensorisk eller emotionell upplevelse som är förenad med eller utan vävnadsskada. 

Upplevelsen av smärta är personlig och kan inte påvisas eller uteslutas med metoder som är 

objektiva. Patienternas upplevelse av smärta behöver inte alltid vara direkt kopplat till den 

medicinska orsaken, vilket gör smärtfenomenet komplext. Smärta delas in i fyra olika typer: 

noiciceptiv smärta, neuropatisk smärta, smärta av oklar orsak, samt psykogen smärta. Utöver 

dessa så delas smärta in i akut och långvarig. Den akuta smärtan avtar i takt med att orsaken 

till den läkt. Långvarig smärta karaktäriseras av att den pågått mer än 3 månader. 

Smärtbehandling är något som förbättrats väldigt mycket den senaste tiden, trots detta så får 

hälften av patienterna ej den smärtlindring som krävs. Konsekvenserna av obehandlad smärta 

leder till en påverkan på organsystem som andning, cirkulation, muskulatur, 

gastrointestinalkanalen, det endokrina systemet samt psyket (Järnhult & Offenbartl, 2013). 

Postoperativ smärta 

Enligt Rawal (1999) så har 70% av alla patienter en betydande postoperativ smärta, trots att 

de uppgav sig vara nöjda med smärtlindringen. Således menar Rawal (1999) att patienternas 

förväntningar på den postoperativa smärtlindringen är låg. Många patienter förväntar sig ha 

ont efter kirurgi och tror ej att denna smärta går att lindra eller undvika. Grunden till att 

smärta många gånger underbehandlas beror enligt Rawal på tre faktorer, smärtan underskattas 

från sjuksköterskans  sida,  smärtan dokumenteras eller utvärderas sällan, samt att durationen 

av de administrerade läkemedlen överskattas. 

Information 

En studie av Ayyadhah Alanazi (2014)  undersöker om preoperativ information till 

patienterna kan reducera den preoperativa oron. I studien framkommer att den preoperativa 

informationen kan reducera patientens oro. Studien undersöker skriftlig information, muntlig 

information, samt dessa två kombinerade. Av studien framkommer dock en viss osäkerhet om 

vilken typ av information som är bäst, samt att det är av vikt att det finns tydliga riktlinjer på 

avdelningarna kring den preoperativa informationen.  
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En studie av Sjöling med medarbetare (2002)  undersöker om specifik preoperativ 

information ger mindre postoperativ smärta och oro hos  patienter som genomgått knäplastik. 

Informationen handlar dels om att göra patienten mer delaktig i sin smärtbehandling, men 

även att föra en dialog med sjuksköterskan om patientens smärtsituation. Studien visar att 

specifik preoperativ information kan minska den postoperativa smärtan. 

En studie av  Lin och Wang (2005) utredde ifall specifik information om smärta kunde 

minska postoperativ smärta och oro. Informationen gavs 1-3 dagar innan operationen och 

varade i  20 till 30 minuter. Den specifika preoperativa informationen om smärta innehöll 

bland annat att förklara orsaken till smärtan och de obekväma känslorna som troligen uppstår 

efter operation, förklara hur smärtan påverkar kroppen, vikten av smärtlindring och tidig 

mobilisering, lära hur man ska lindra smärta med icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder, 

uppmuntra till att säga till när smärta upplevs så analgetika kan administreras i ett tidigt skede 

samt att diskutera mål angående smärtlindringen. Ytterligare innehöll informationen att 

uppmuntra till att uttrycka känslor, oro och funderingar. Ytterligare skulle patienten välja den 

bästa icke-farmakologiska smärtlindringsmetoden och slutligen skall vårdgivaren svara på 

eventuella frågor. Dessa punkter ingick i den preoperativa informationen experimentgruppen 

erhöll. Experimentgruppen visade en  lägre nivå av preoperativ oro, en bättre attityd mot 

smärta, samt en lägre skattning av den postoperativa smärtan.  

I ytterligare studier gjorda på patienter som genomfört en höftoperation framkommer det att 

en viss passivitet hos patienterna finns gällande smärta, de försöker undanhålla sin smärta och 

har en attityd av att dölja sin smärta,  patienterna ansåg att det är något man får räkna med 

(Hallström, Elander & Rooke, 2012; Hommel, Kock, Persson &Werntoft, 2000). Dessa 

studier belyser vikten av information inför ortopedisk kirurgi, information om smärtlindring, 

komplikationer av att vara immobiliserad på grund av smärta och kroppens negativa effekter 

av att vara smärtpåverkad. 

Sjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterskan har en stor del av ansvaret gällande den postoperativa smärtlindringen 

(Berntzen et al., 2011).  Berntzen och medarbetare (2011) menar att sjuksköterskor i 

allmänhet inte är särskilt bra på att förstå betydelsen av att skatta smärta för att kartlägga 

patientens smärtupplevelse.  
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Hälso och sjukvården har skyldigheter att informera och göra patienten delaktig genom 

individuellt anpassad information (SFS 1982:763). Sjuksköterskan är ofta den profession som 

har det första mötet med patienten inför en operation, därför är det bra att sjuksköterskor inser 

vad god informationen kan resultera i både från ett individ och ett samhällsperspektiv. Från ett 

individperspektiv minskar det lidandet, främjar patientens säkerhet, ökad delaktighet och 

medbestämmande i vården (Socialstyrelsen, 2015). Garretson (2004) betonar flera fördelar 

med preoperativ information kopplat till ett samhällsperspektiv. Kortare sjukhusvistelse, 

mindre smärtstillande postoperativt  och ökad tillfredställelse hos patienten. Studien belyser 

även vikten att vårdpersonalen ska inse möjligheterna till besparingar genom preoperativ 

information. En förutsättning för effektiv vård och minskade risker är en välinformerad 

patient, därmed krävs det avsatt tid för att kommunikationen inför en operation genomförs 

(Socialstyrelsen, 2015). 

Vidare beskriver Patientlagen (2014:821) att patienten skall erhålla en tydlig information om 

sitt hälsotillstånd, vilka metoder som finns för behandling, vård och undersökning, väsentliga 

risker och biverkningar, samt skall sjuksköterskan beskriva det förväntade vård- och 

behandlingsförloppet.  

 

Teoretisk utgångspunkt 

En god vård ska delvis präglas av att den är patientcentrerad, jämlik och säker. Den skall 

genomföras i ömsesidig förståelse och omtanke för patientens autonomi och integritet 

(Socialstyrelsen, 2015). Imogene King´s teori fokuserar på den ömsesidiga närvaron mellan 

sjuksköterska och patient, hur de jobbar mot samma mål angående patientens sjukdom. Vid 

smärta och oro inför, under och efter operation är det av vikt att patienten delger sin 

upplevelse och att sjuksköterskan tar det på allvar och tillgodoser patientens individuella 

behov av lindring så att de kan jobba mot gemensamma mål. King anser att alla människor är 

unika och utifrån varje individs bakgrund och erfarenhet så ser verkligheten annorlunda ut för 

varje individ. Detta synsätt förklarar således varför två personer skulle kunna se samma 

upplevda situation på olika sätt (Sieloff Evans, 1991). Imogene King´s teori kopplas samman 

till författarnas arbete genom att smärta och oro är en högst individuell upplevelse som kräver 

ett bra samarbete mellan patienten och sjuksköterskan.  Ytterligare kopplas den till arbetet då 

smärta förutom den uppenbara vävnadsskadan även beror på emotionella dimensioner som 

kan vara högst individuella (Berglöf, 2005).  
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Problemformulering 

Tidigare studier tyder på att den preoperativa informationen är viktigt för att minska oro inför, 

under och efter operation. Information om smärta är även av vikt eftersom det visat sig 

reducera smärta postoperativt. Ej fullständig information om just smärta skulle därför kunna 

öka risken för patientens lidande. Att använda icke farmakologiska alternativ till 

smärtlindring som preoperativ information är ett billigt alternativ rent ekonomiskt i jämförelse 

med många andra behandlingar i dagens sjukvård. 

Vårdtiden för den ortopedkirurgiska patienten är till viss del kopplat till hur smärtpåverkad 

patienten varit i det postoperativa skedet,  då det påverkar hur snabbt patienten mobiliseras 

och sedan får åka hem. Genom att minska på smärtan så skulle även vårdtiderna kunna 

minskas, vilken är till stor fördel både för patienten, men även ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv. Genom att använda sig av den preoperativa informationen om just smärtlindring 

som ett medel för att i slutänden kunna minska patientens postoperativa smärta, och således 

även minska vårdtiden hade varit en enkel och kostnadseffektiv metod för sjuksköterskor att 

använda sig av. För elektiva ingrepp finns mer tid till information och patienterna hinner 

förbereda sig på ett annat sätt än akuta operationer, författarna  anser det därför av vikt att se 

om det finns skillnader mellan dessa grupper.  Inom området för ortopedisk kirurgi finns 

begränsad forskning som utreder hurvida den preoperativa informationen om smärta påverkar 

smärtupplevelsen postoperativ, samt om det finns några skillnader gällande om operationen 

utförs planerat eller akut. Författarna anser därför denna studie som viktig för att utforska 

detta område. 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan preoperativ smärtinformation, oro och 

smärta hos patienter som genomgått elektiv eller akut ortopedisk kirurgi. 

Ytterligare ett syfte är att se om det är någon skillnad mellan elektiv och akut ortopedkirurgisk 

avdelning samt att undersöka vad patienterna saknar i den preoperativa smärtinformationen. 
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Frågeställningar 

 Finns det något samband mellan den preoperativa informationen om smärta och 

den  postoperativa oron? 

 

 Finns det något samband mellan den preoperativa informationen om smärta och den 

postoperativa smärtan? 

 

 Finns det något samband mellan den preoperativa oron och den postoperativa 

smärtan? 

 

 Finns det något samband mellan den postoperativa oron och den postoperativa 

smärtan? 

 

 Finns det någon skillnad mellan elektiva och akuta  operationer gällande den 

preoperativa informationen, oron och den postoperativa smärtan? 

 

 Vad saknar patienterna i den preoperativa smärtinformationen? 

 

METOD 

 

Design 

Designen för studien var en deskriptiv korrelativ design genom kvantitativ 

enkätundersökning. En deskriptiv undersökning beskriver flera egenskaper hos en grupp 

människor. Det finns redan en viss mängd kunskap, därför avgränsas vissa aspekter av de 

fenomen man är intresserad av (Polit & Beck, 2010). 
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Urval  

Undersökningsgrupperna i denna studie bestod av patienter som hade genomgått 

ortopedkirurgisk operation och vårdades på två olika vårdavdelningar på ett sjukhus i 

mellersta Sverige. Avdelning  A bedriver både elektiv och akut ortopedi och har 24 

vårdplatser. Avdelningen vårdar patienter som genomgått akut traumaortopedi som avser 

bäckenskador, hälbensfrakturer, oläkta och felläkta frakturer, svåra lednära frakturer samt 

benförlängning. Avdelning B bedriver främst elektiv ortopedi och har 16-23 vårdplatser. 

Avdelningen bedriver främst vård efter elektiv kirurgi i höftleder, knäleder, rygg, axlar, fötter 

samt akuta ryggpatienter.  

Författarna ansåg att fyrtio patienter var en rimlig mängd deltagare i studien utifrån ramen för 

examensarbetet, samt utifrån studiens syfte och frågeställningar. Ett Icke-slumpmässigt 

kvoturval användes, 20 patienter från akut operation och 20 patienter från elektiv operation 

planerades att tas  med i studien (Polit & Beck, 2010). Ett aktivt val att inte delta när patienten 

tillfrågades ansågs som ett deltagande men räknas bort som ett externt bortfall. Det interna 

bortfallet innebar att  enkäterna saknade så mycket information att de inte gick att tyda och 

därmed räknades bort.  

Datainsamlingen pågick under perioden vecka 8-11, 2016.  Efter datainsamlingen hade totalt 

33 patienter deltagit i studien. Det externa bortfallet i studien var totalt 1 patient, det interna 

bortfallet var totalt fem patienter. Totalt inkluderades 27 personer i studien, 12 från den 

elektiva avdelningen och 15 från den akuta avdelningen.  

Inklusionskriterier: 

 Patienter som genomgått elektiv eller akut ortopedisk kirurgi. 

 Män och kvinnor över 18år.                             

 Patienten ska ha varit smärtbehandlad under minst ett dygn efter operationen. 

 Förstå svenska i tal och skrift. 

Exklusionskriterier:           

 Patienter med nedsatt kognitiv förmåga.         

 Patienter diagnostiserade med cancer.             

 Patienter med kronisk smärtproblematik. 
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Rutiner 

Vid avdelning A följer den patientansvariga sjuksköterskan en lokalt standardiserad 

premomoria, PM, vilken beskriver vilka preoperativa förberedelser som skall göras för alla 

patienter som skall genomföra akuta operationer. Smärtinformationen som sjuksköterskan 

skall delge patienten enligt detta PM behandlar hur smärtskalan Visuell Analog Skala, VAS, 

fungerar, samt att sjuksköterskan förklarar hur smärtskattningen går till och varför den är 

viktig. Patienterna delges informationen någon gång under de preoperativa förberedelserna, 

vilket kan vara dagen innan eller under samma dag som operationen skall äga rum. På 

avdelningen finns en patientbroschyr som delas ut till patienterna vid behov. 

patientbroschyren innehåller information om varför det är viktigt att behandla smärta, vilka 

konsekvenser obehandlad smärta kan få, samt hur smärtskattning enligt VAS går till. 

Vid avdelning B, där endast elektiva patienter tillfrågades, får patienterna information vid ett 

speciellt inskrivningssamtal som äger rum på en förberedelseenhet. På denna 

avdelning  träffar patienterna  en specialistsjuksköterska som är operationssamordnare. Under 

inskrivningssamtalet får patienterna varierad information. De elektiva knä- och 

höftledspatienterna får skriftlig information om varför det är viktigt att smärtlindra, samt hur 

smärtskattningsinstrumentet VAS fungerar. De elektiva höft-, rygg-, samt 

fotoperationspatienterna träffar en annan sjuksköterska och erhåller endast muntlig 

information om postoperativ smärta. 

För hela sjukhuset finns riktlinjer gällande handläggning av patienter med smärta, detta 

återfinns i ett databassystem på sjukhuset. Föreskrifterna som återfinns i databasen används 

inom sjukhuset för att upprätthålla god kvalité och därmed god vård. Där framgår det att varje 

patient har rätt till god smärtlindring. Målet är att patienten ej skall ha en smärtnivå över tre 

enligt smärtskalan VAS, alternativt ha en acceptabel smärta. Otillfredsställda smärtnivåer hos 

patienten skall analyseras, åtgärdas, utvärderas och dokumenteras. I föreskriften om smärta 

framgår information om smärtskattning och andra smärtbehandlingsstrategier, så som icke 

farmakologisk behandling i form av sjukgymnastik, transkutan elektrisk nervstimulering, 

värme/kyla, avslappning, massage samt farmakologisk behandling med olika preparat och 

administreringssätt. På varje avdelning skall det finnas minst en läkare, en dagsjuksköterska 

och en nattsjuksköterska som är utsedda till smärtombud. Smärtombuden skall värna om 

smärtbehandlingens kvalitet på avdelningen och informera samt utbilda nyanställda (Berg, 

2013). 
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Datainsamlingsmetod 

Insamlingsmetoden av data som användes i studien var ett informationsbrev (se bilaga 1) 

tillsammans med en egenformulerad studiespecifik frågeenkät (se bilaga 2). Enkäten 

utformades av författarna för att kunna besvara studiens frågeställningar samt syfte.  En bra 

planerad enkätstudie kan ta reda på och sammanställa information från ett stort antal 

människor och är kostnadseffektiv, därav valet av en enkätstudie (Draper, 2004). 

Enkätens första del utreder vilket kön samt ålder patienten har. Enkäten fortsätter sedan med 7 

frågor för att kunna besvara syftet och frågeställningarna. Fråga 1-2 är utformade enligt 

nominalskala och skall besvara om patienterna genomgått elektiv eller akut kirurgi samt om 

de fått information om smärta innan operation. Fråga 3, 5, 6 och 7 är utformade enligt 

ordinalskala, där 0 är minsta tänkbara värde och 10 är högsta tänkbara värde. Frågorna ska 

besvara hur nöjda de varit med den preoperativa informationen om smärta, graden av oro 

innan samt efter operation och smärtan efter operation. Fråga 4 ska undersöka om patienterna 

saknade något i informationen, samt vad de saknade i den preoperativa smärtinformationen 

om de ej var nöjda. 

Enkäten testades på två personer som ej arbetar inom vårdsektorn innan de gavs ut till de 

berörda avdelningarna. Detta test genomfördes för att få synpunkter om hur enkäten var 

utformad. Utformningen på enkäten upplevdes som otydlig, varför enkäten därefter 

justerades.  

Tillvägagångssätt 

Avdelningarna författarna valde ansågs lämpliga eftersom de var ortopedkirurgiska 

avdelningar där ett bra urval av patienter kunde finnas. Avdelningscheferna samt de 

biträdande avdelningscheferna på avdelningarna kontaktades och informerats om studien. De 

blev informerade om syftet, längden på studien och hur den planerades  att genomföras. Detta 

för att de sedan skulle ta ställning till om att medverka i studien, och om studien var möjlig att 

genomföra. De övriga i personalen informerades inte om studien och dess syfte av författarna. 

Avdelningscheferna på respektive avdelningar gav ett preliminärt godkännande av studien, 

även verksamhetschefen för ortopedi kontaktades för att ge ett godkännande för att få 

genomföra studien. Den godkända projektplanen skickades till avdelningarna samt 

verksamhetschefen. Projektplan inklusive bilaga om anhållan om att få utföra studien 
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skickades till verksamhetschefen för underskrift. Påskriven bilaga av verksamhetschefen 

lämnades till avdelningarna och studien kunde genomföras. 

Vid båda avdelningarna delades enkäterna ut av biträdande avdelningschef och 

avdelningschefen för att undvika att patienternas vård skulle påverkas, då de befann sig i en 

beroendesituation av behandlande sjuksköterska (Almås et al 2001). Biträdande 

avdelningschef valde ut vilka patienter som kunde vara lämpliga enligt studiens inklusions- 

samt exklusionskriter. De patienter som uppfyllde inklusionskriterierna förfrågades om att 

delta. Utskrivna exemplar av enkäten fanns färdiga på expeditionen som de berörda i 

personalen lämnade ut till patienterna, för att sedan lämna de ifyllda enkäterna i en speciell 

mapp.  

Författarna till studien påminde avdelningscheferna om studien vid tre tillfällen under 

studiens datainsamlingsperiod. Vid datainsamlingsperiodens slut samlades enkäterna in och 

genomgick en granskning av författarna för att se om det fanns enkäter som ej var fullständiga 

och därför skulle uteslutas ur studien. Totalt samlades 33 enkäter in, trots att målet ej var 

uppfyllt så förlängdes ej datainsamlingen, detta på grund av tidsbrist.  

Forskningsetiska överväganden 

När människor involveras i forskning skall de informeras om forskningen och sin medverkan 

för att kunna välja om de vill medverka eller inte. Enligt Lag (2003:460) om etikprövning av 

forskning som avser människor är grundregeln att forskning endast får utföras om personen 

som deltar i studien har samtyckt till den forskning som avser personen i fråga. Ett samtycke 

får när som helst brytas med omedelbar verkan. Ett annat etiskt övervägande som författarna 

tog ställning till var att utforma ett informationsbrev utifrån etikprövningsnämndernas 

riktlinjer om hur information till forskningspersonerna ska utformas. Informationen delger det 

mest väsentliga om studien, där patienterna tar del av varför studien görs och till vilket syfte. 

Detta för att patienten ska bli insatt och kunna ta ställning till om medverkan eller ej 

(Etikprövningsnämnderna, 2004). 

En ytterligare viktig hörnsten är Hälso- och sjukvårdslagens (SFS, 1982:763) 2:a paragraf, där 

det framgår att hälso- och sjukvården särskilt skall bygga på respekt för patientens autonomi 

och integritet. Så långt det är möjligt ska forskningen utformas och genomföras i samråd med 

patienten. Detta var ett krav för att patienten skulle delta i denna studie, samt att ingen 

persondata behövdes uppges i studien och att svaren behandlades konfidentiellt. 
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Patienter som genomgått ett kirurgiskt ingrepp kan ha mycket postoperativ smärta. Därför är 

det viktigt att ta stor hänsyn till att de kan vara i en jobbig situation, dels emotionellt men 

även att patienten kan befinna sig i en beroendesituation. Av dessa anledningar är det viktigt 

att på ett tydligt vis informera om att deltagandet i studien ej kommer att påverka 

behandlingen patienterna erhåller. Enkäten utformades utifrån att författarna tagit hänsyn till 

individens integritet samt anonymitet. Om patienten trots detta skulle känna att det är jobbigt 

att delta finns möjligheten att avbryta sitt deltagande utan att vården de erhåller skall 

påverkas. Nyttan ansågs därför som större än riskerna i denna studie. 

Bearbetning och analys  

De insamlade enkäterna kodades och  sammanställdes  i en Exel-matris. Den sammanställda 

datan matades sedan in i programmet Statistical Package for the Social Sciences, SPSS, för att 

kunna bearbeta och analysera de insamlade enkäterna. Bivariat korrelationsanalys i form av 

Spearman’s rangkorrelation var den analysmetod som användes för att undersöka sambandet 

mellan studiens variabler. Korrelationskoefficienten är ett värde mellan 1 och -1, där 0 anger 

att inget samband finns, 1 anger maximalt positivt samband och -1 anger maximalt negativt 

samband. För att utreda skillnad mellan elektiv och akut grupp kommer ett icke-parametriskt 

test i form av Man Whitney U-test att användas. Som signifikansnivå bestämdes ett  p-värde 

på <0,05 som gäller både Spearman´s rangkorrelation och Man Whitney U-test. Fråga 4 i 

enkäten kommer att redovisas deskriptivt (Polit & Beck, 2010).  Analysmetoderna till 

respektive frågeställning och enkätfråga redovisas i tabell (se tabell 1).  
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Tabell 1. Analysmetod av frågeställningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frågeställningar 

 

Enkätfrågor 

 

Analysmetod 

1.  Finns det något samband mellan den preoperativa 

informationen om smärta och den  postoperativa oron? 

3,7 Spearman´s 

rangkorrelation. 

2.  Finns det något samband mellan den preoperativa 

informationen om smärta och den postoperativa 

smärtan? 

3,6 Spearman´s 

rangkorrelation. 

3.  Finns det något samband mellan den preoperativa 

oron och den postoperativa smärtan? 

5,6 Spearman´s 

rangkorrelation. 

4.  Finns det något samband mellan den postoperativa 

oron och den postoperativa smärtan? 

6,7 Spearman´s 

rangkorrelation. 

5.  Finns det någon skillnad mellan elektiva och 

akuta  operationer gällande den preoperativa 

informationen, oron och den postoperativa smärtan? 

1,2,3,5,6,7 Man Whitney U-test 

& Deskriptivt. 

6. Vad saknar patienterna i den preoperativa 

smärtinformationen? 

4 Deskriptivt 
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RESULTAT 

Den första delen av enkäten gällande demografisk data innehållande ålder, kön och vilken typ 

av operation patienten genomgått redovisas deskriptivt (se tabell 2). 

 

Tabell 2. Demografisk data. 

   N  

Totalt 

Medelvärde/ 

% 

Median SD Variationsbred

d 

Min Ma

x 

Ålder 27 - 60,74 64 17,197 71 19 90 

Män 14 14 51,9 % - - - - - 

Kvinnor 13 13 48,1 % - - - - - 

Akut operation 15 15 55,6 % - - - - - 

Elektiv 

operation 

12 12 44,4% - - - - - 

         

Sambandet mellan den preoperativa informationen och den  postoperativa oron 

I den undersökta gruppen fanns inget signifikant samband mellan upplevelsen av den 

preoperativa informationen och den genomsnittliga upplevda postoperativa oron (r=-0,024, 

N=27 p=0,904). 

Sambandet mellan den preoperativa informationen och den postoperativa smärtan 

I den undersökta gruppen fanns inget signifikant samband mellan upplevelsen av den 

preoperativa informationen och den genomsnittliga upplevda postoperativa smärtan (r=-0,051, 

N=27, p= 0,801). 
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Sambandet mellan den preoperativa oron och den postoperativa smärtan 

Det fanns ett måttligt positivt signifikant samband mellan upplevlsen av den preoperativa 

oron och den postoperativa smärtan hos patienterna (r=0,398, N=27, p=0,04). De patienter 

som skattade hög upplevd preoperativ oro, skattade även en högre genomsnittlig postoperativ 

smärta. 

Sambandet mellan den postoperativa oron och den postoperativa smärtan 

Det fanns ett medelstarkt positivt signifikant samband mellan den skattade postoperativa oron 

och den upplevde postoperativa smärtan (r=0,601, N=27, p=0,001). De patienter som skattade 

hög postoperativ oro, skattade även den postoperativa smärtan som högre. 
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Skillnader mellan elektiva och akuta operationer gällande patienternas preoperativa 

information, oro och postoperativa smärta. 

Ingen signifikant skillnad påträffades gällande skillnader utifrån de utvalda variablerna mellan 

de patienter som genomgått akut och elektiv operation (se tabell 3). Resultatet har även 

redovisats deskriptivt (se tabell 4). En viss skillnad påträffades dock gällande medelvärdet av 

den skattade preoperativa informationen mellan grupperna, där de som genomgått elektiv 

kirurgi skattade högre (M=6,17) än de som genomgått akut kirurgi (M=4,53).  

Tabell 3. Skillnader mellan de som genomgått elektiv kirurgi och de som genomgått akut 

kirurgi utifrån Man Whitney u-test. 

Skillnader: P-värde Antal, elektiv Antal, akut 

Skillnad i hur nöjda har patienterna varit med sin 

preoperativa smärtinformationen beroende om 

operationen var akut/elektiv. 

0,236 12 15 

Skillnad i patientens genomsnittliga oro efter den 

preoperativa smärtinformationen beroende om 

operationen var akut/elektiv. 

0,844 12 15 

Skillnad i deltagarnas genomsnittliga smärta under det 

första postoperativa dygnet beroende om operationen 

var akut/elektiv. 

0,638 12 15 

Skillnad i deltagarnas genomsnittliga oro efter det första 

postoperativa dygnet beroende om operationen var 

akut/elektiv. 

0,605 12 15 

Signifikansnivå = P-värde <0,05. 
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Tabell 4. Statistiska värden på självskattningen av den preoperativa informationen, preoperativa oron, postoperativa oron, samt postoperativa 

smärtan där den akuta och elektiva gruppen är representerad. Samtliga skalor är på en 10-gradig nivå.  

     N     Totalt Medelvärde Median      SD Variationsbredd Min Max 

Preoperativ information  

Planerad 

Akut 

 

12 

15 

27 

 

 

6,17 

4,53 

 

7 

5 

 

3,512 

3,523 

 

10 

10 

 

0 

0 

 

10 

10 

Preoperativ oro 

Planerad 

Akut 

 

12 

15 

27 

 

 

3,25 

3,47 

 

3 

3 

 

2,179 

2,326 

 

7 

8 

 

0 

0 

 

7 

8 

Postoperativ oro 

Planerad 

Akut 

 

12 

15 

27  

4,00 

4,07 

 

4 

2 

 

2,000 

3,595 

 

6 

10 

 

1 

0 

 

7 

10 

Postoperativ smärta 

Planerad 

Akut 

 

12 

15 

27  

6,75 

6 

 

6 

6 

 

1,815 

2,726 

 

6 

9 

 

4 

1 

 

10 

10 
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Vad saknar patienterna i den preoperativa smärtinformationen? 

Av 15 patienter på den akuta avdelningen var det 5 patienter som saknade preoperativ 

smärtinformation. Av 12 patienter på den elektiva avdelningen var det en patient som saknade 

preoperativ smärtinformation. Totalt svarade 6 patienter att de saknade preoperativ 

information (22%). Dessa 6 patienter fyllde i vad de saknade i den preoperativa 

smärtinformationen, vissa patienter hade liknande svar och det har sammanställts i följande 

text. 

Patienterna saknade smärtinformation som innefattade vilken typ av smärta som de kan tänkas 

få efter ingreppet, generell information om postoperativ smärta och information om olika 

behandlingsalternativ samt läkemedel. Ytterligare ville patienterna bli informerade om de 

olika läkemedlen och hur patienterna kan bemästra smärta genom att fokusera på annat, samt 

att få information om vart på kroppen  smärtan kommer vara lokaliserad. Ytterligare ville 

patienterna veta hur mycket smärta som är acceptabel smärta. 

 

DISKUSSION 

 

Sammanfattning 

Studien inkluderade totalt 27 patienter, varav 12 genomgick elektiv kirurgi och 15 akut 

kirurgi. Studien undersökte sambandet mellan den preoperativa smärtinformation, oron och 

smärtan hos patienter som genomgått elektiv eller akut ortopedisk kirurgi. Ytterligare ett syfte 

var att se skillnader mellan de två avdelningarna samt undersöka vad patienterna saknade i 

den preoperativa smärtinformationen. I resultatet framkom det att det finns ett samband 

mellan patienternas preoperativa oro och den postoperativa smärtan samt den postoperativa 

oron och postoperativa smärtan.  Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan den elektiva och 

akuta gruppen. Studien kunde ej påvisa att preoperativ smärtinformation om smärta leder till 

lägre postoperativa smärtnivåer men att preoperativ smärtinformation är viktigt för att 

patienten ska känna sig förberedd och välinformerad inför operation.  

 

 

 



  

23 

 

Resultatdiskussion 

 

Samband mellan preoperativ smärtinformation och postoperativ smärta/oro 

Tidigare studier påvisar att patienter som genomgår kirurgi och erhåller preoperativ 

information, får en minskad oro och postoperativ smärtupplevelse (Ayyadhah Alanazi, 2014; 

Lin & Wang, 2005; Sjöling et al., 2002). En studie av Carr, Thomas, Wilson-Barnet (2005) 

visar att en bristande information kan skapa stor ångest och oro hos patienterna som därmed 

leder till ökade nivåer av den postoperativa smärtan.  

Detta samband kunde dock inte påvisas i denna studie, att ju mer nöjd patienten var med den 

preoperativa smärtinformation desto mindre smärta och oro hade patienten postoperativt. 

Information om smärta som ska ges preoperativt kan dels handla om att göra patienten mer 

delaktig i sin smärtbehandling, men även att patienten ska föra en dialog med sjuksköterskan 

om patientens smärtsituation (Sjöling et al, 2002). Detta är något som styrks i den här studien 

eftersom det var den typen av information som patienterna saknade i den preoperativa 

informationen. Upplevelsen av smärta är individuell och personlig, för att kunna erbjuda 

patienten god smärtlindring behövs kunskap och bra samarbete mellan sjuksköterska och 

patient. Sieloff Evans (1991) beskriver att Imogene King framhäver vikten av ömsesidig 

närvaro så att sjuksköterskan tar del av den enskildes behov och sätter upp gemensamma mål. 

Studien stödjer sig på Imogene King´s teori som ramverk då detta gav en vägledning till 

studien. I denna studie framhävs vikten av en ömsesidig närvaro av sjuksköterskan, vilket 

även är i enlighet med King´s teori då hennes teori fokuserar på att främja samarbete mellan 

sjuksköterska och patient. Av studien framkommer patienternas behov av information, att 

delge information innan operation för att göra patienten mer insatt och medveten i vad 

patienterna har framför sig. Det preoperativa mötet med patienten skulle kunna resultera i att 

sjuksköterskan bildar en uppfattning om patientens behov, ger preoperativ smärtinformation 

som eventuellt reducerar smärta och oro, undersöker graden av oro patienten har, samt sätter 

in åtgärder för att reducera detta samt att hålla patienten informerad innan operation men även 

under hela vårdförloppets gång. I föreskriften Smärta - akut och postoperativ smärta, vuxna 

inom slutenvård (Berg, 2013), som avdelningarna i studien använder som underlag vid 

postoperativ smärta framgår ej några riktlinjer om preoperativ smärtinformation, samt ej 

något om att delge eller vad som skall delges gällande preoperativ smärtinformation för att 

minska postoperativ smärta.  
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Det finns ytterligare faktorer än smärtinformationen som påverkar smärta och oro vid 

operation. Påverkande faktorer som kan påvisa skillnader och samband gällande smärta och 

oro kan vara beroendeproblematik, antal operationer gjorda innan den aktuella operationen, 

typ av anestesi och vilken typ av operation som genomförs. Dessa är faktorer som 

sjuksköterskan bör ha i åtanke när patienten delges den preoperativa smärtinformationen för 

att utröna hur mycket information patienten behöver för att känna sig trygg. Studien 

begränsades till smärtinformationen då detta är en åtgärd som sjuksköterskan enkelt kan 

utföra.  

Samband mellan pre-, och postoperativ oro samt smärta 

Ytterligare ett syfte med författarnas studie var att undersöka sambandet mellan oro innan och 

efter operation med postoperativ smärta. Här påvisades två signifikanta samband  mellan 

preoperativ oro och postoperativ smärta samt postoperativ oro och postoperativ smärta. Ju 

högre oro patienten rapporterade innan och efter operation desto högre smärta rapporterades. 

Enligt Skarsäter (2009) kan stark oro påverka det sympatiska nervsystemet i sådan 

utsträckning att det ger ökad muskulär spänning, ökad vakenhet, samt påverkan på det 

kardiovaskulära systemet och magtarmsystemet som får fysiska påföljder, vilket kan vara 

faktorer som gör att oroliga patienter blir mer smärtpåverkade. 

Enligt Järnhult & Offenbartl, (2013) påverkar smärta det sympatiska nervsystemet och startar 

därmed en stressreaktion i kroppen som kan resultera i oro. Stressreaktionen kan då leda till 

en ond spiral som leder till högre nivåer av smärta. Ett problem som kan ge ökat lidande för 

patienten, längre vårdtid och ökad arbetsbelastning för olika professioner inom vården. 

Därmed är det något som är viktigt att ta i beaktning och att arbeta med. Smärta och oro är två 

faktorer som kan vara beroende av varandra och reducering av det ena kan resultera i lindring 

av den andra faktorn. Denna studie visade på högre oro efter operation än innan, den ökning 

av oro som sker efter operation skulle kunna  relateras till smärtan efter en operation. Detta 

påvisas även i en studie gjord av Ocalan, Akin, Disli, Kilinc och Ozlugedik (2015) där 

resultaten tyder på att tidiga insatser för att minimera den preoperativa ångesten kan påverka 

den postoperativa smärtresponsen.  

 

 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Ocalan%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26513943
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Akin%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26513943
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Disli%20ZK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26513943
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Skillnader mellan den elektiva och akuta gruppens mottagande av information  

I denna studie kunde inte några signifikanta skillnader mellan den akuta och elektiva gruppen 

påvisas. Trots detta resultat så kan man se skillnader mellan grupperna. Den elektiva gruppens 

skattning av den preoperativa informationen (M=6,17) är högre i jämförelse med den akuta 

gruppens skattning (M=4,53), den elektiva gruppen var således mer nöjd med den 

preoperativa informationen. En av patienterna i den grupp som genomgick elektiv kirurgi 

saknade preoperativ information helt, medans det var fem patienter i den grupp som 

genomgick akut kirurgi som saknade preoperativ information helt. Rutinerna på avdelning A, 

där de elektiva patienterna genomgick ett preoperativt informationssamtal, var i viss grad 

varierad, beroende på vilken slags operation patienterna skulle genomgå, vilket kan förklara 

varför denna patient ej fått någon preoperativ information om smärta. Detta resultat tyder på 

att det är viktigt för avdelningarna i denna studie att arbeta fram en metod som förmedlar den 

preoperativa informationen till patienterna oberoende av rådande situation på avdelningarna.  

Fem patienter i den akuta gruppen fick ej någon preoperativ information om smärta. Faktorer 

som kan påverka detta är att de är akuta patienter och ej har samma möjlighet till ett speciellt 

avsett informationssamtal som för den elektiva patientgruppen, samt att ansvaret för att 

säkerställa att patienten får sin preoperativa information om smärta ej var bunden till någon 

speciell person. I stressade situationer kan det som patient vara svårt att tillgodogöra sig 

informationen som erhålls, varför det är av stor vikt att sjuksköterskan informerar patienterna 

utifrån hur den individuella patienten uppfattar sin omgivning, samt att de säkerställer att 

informationen når fram (Eide & Eide, 2007).  

Medelvärde gällande postoperativ smärta för avdelningar är 6 respektive 6,75 (se tabell 4). 

Utifrån Smärta - akut och postoperativ smärta, vuxna inom slutenvård (Berg, 2013)  är målet 

att patienten ej ska skatta över VAS 3 eller vara nöjd med sin smärtlindring. På avdelningarna 

som undersöktes i denna studie var den genomsnittliga upplevda smärtan ej skattad under 3 

(se tabell 4), vilket enligt riklinjerna för sjukhuset (Berg, 2013) är för högt, något som dock 

kan ha inträffat är att patienterna, trots den höga skattningen av smärta, tycker att nivån är 

acceptabel. Svårigheter kan ske av att tolka frågan om sin generella smärta över det första 

postoperativa dygnet, smärtnivån patienten känner just när frågan besvaras kan återspegla 

svaret och därmed smärtnivån för det första postoperativa dygnet i sin helhet. Denna studie 

tyder på att patienterna inte är tillräckligt smärtlindrade, men antalet deltagande patienter är 
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får lågt för att uttala sig om någon större population och det är därför något som bör 

undersökas ytterligare.  

De 2 avdelningarna i studien hade olika rutiner gällande preoperativ information som 

påverkar den preoperativa smärtinformationen samt i vilken utsträckning patienterna erhåller 

information. Dock påvisade denna frågeställning i studien ingen skillnad i patientens 

skattning om hur nöjda de var med den preoperativa smärtinformationen mellan de två olika 

avdelningarna. Detta är motstridigt i jämförelse med Ayyadhah Alanazi (2014) studie där 

resultatet visar vikten av att ha fastställda och tydliga rutiner kring hur den preoperativa 

informationen skall ges. 

Metoddiskussion 

Samtliga frågor i enkäten används för att ge svar på frågeställningarna och därmed syftet. 

Författarna anser att studien har relativt smalt syfte, författarna kan ha missat helheten eller 

intressanta faktorer på grund av detta. Något positivt med det smala syftet är att validiteten 

blir högre för studien. Generaliserbarheten anses vara låg på grund av för litet antal 

deltagande patienter och även för litet antal deltagare för en kvantitativ studie, därmed kan 

studien inte generalisera resultatet över en större population (Polit & Beck, 2010). Ytterligare 

studier inom området med ett mer specificerat syfte och ökat antal deltagare krävs för en 

högre validitet och generaliserbarhet. 

Antalet deltagare i studien planerades till 40 patienter totalt, 20 patienter från varje avdelning. 

Endast 32 enkäter kunde samlas in, av dessa räknades fem stycken bort som internt bortfall på 

grund av att de var ofullständigt ifyllda. De inkluderade enkäterna var 15 stycken från den 

akuta avdelningen, respektive 12 stycken från den planerade avdelningen, en skillnad på 3 

enkäter vilken kan ge en viss snedfördelning i studien. De två samband som framkom av 

studien kan styrkas med att andra studier fått liknande resultat (Ayyadhah Alanazi, 2014; 

Carr, 2005; Lin & Wang, 2005; Sjöling et al., 2002). 

Reliabiliteten i studien anses av författarna vara låg, då enkäten är egenkonstruerad och ej 

tidigare använd eller utvärderad. Något som dock kan ses som positivt är att enkäten i studien 

anses vara lätt att replikera. Frågeenkäten testades på två personer som ej arbetade  inom vård 

och omsorg. Ett större test med fler personer hade kunnat ge bättre återkoppling till författarna 

för att utforma enkäten på ett så lättförståeligt sätt som möjligt för patienterna. Enkäten var 

egenkonstruerad, och samma skala användes för att mäta både nöjdhet med preoperativ 
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smärtinformation, oro och smärta. Numeric rating scale (NRS) som användes i 

frågeformuläret är dock en vedertagen skala, vilket styrker studien. NRS-skalan är ett 

smärtskattningsinstrument där patienterna får gradera sin smärta mellan siffran 0 till 10 

(Almås, 2001). De övriga skalorna utformades på samma sätt som NRS-skalan, från 0 till 10, 

då detta enligt författarna skulle göra enkäten mer lättbegriplig, dock hade kanske resultatet 

blivit mer tillförlitligt om vedertagna skalor även använts till att mäta oro samt nöjdhet med 

preoperativ smärtinformation.   

Fråga 1 i enkäten, gällande om operationen var elektiv eller akut blev svårbegriplig för några 

deltagare. När deltagarna lämnade in enkäterna fick personalen rätta till detta. Fråga 1 hade 

kunnat uteslutas ut frågeenkäten till deltagarna då alla elektiva patienter samlades in på en 

avdelning och alla akuta patienter samlades in på en annan.  

För att bevara patientens känsla av integritet och autonomi framgick det tydligt i 

frågeformulären att studien var frivillig. Enligt Lag (2003:460) är grundregeln att forskning 

ska endast utföras om forskningspersonen har samtyckt till den forskning som avser personen 

i fråga. En faktor som kan påverka resultatet är att patienterna befinner sig i en 

beroendesituation i denna studie. I en sådan här undersökning kan svaren således påverkas 

och patienten delger då kanske inte sin egentliga uppfattning. Den som vårdar kan se vad 

patienten fyllt i, kritiskt granska och ge vård därefter utifrån vad som skrivits. Detta fenomen 

försökte författarna att frångå genom att de som vårdade ej skulle dela ut enkäterna. 

 

Kliniska implikationer 

Studiens resultat kan öka medvetenheten bland personal inom vården, att en välinformerad 

patient har ökad känslan av kontroll och medvetenhet inför operation därmed mår bättre inför 

och efter operation. Faktorer som oro och smärta kan vara beroende av varandra och lindra 

det ena kan innebära reducering av det andra. Det är av vikt att se över rådande rutiner och 

eventuellt fastställa riktlinjer över hur den preoperativa smärtinformationen ska ges till 

patienterna, då det i författarnas studie framkommit att de rådande rutinerna på de undersökta 

avdelningarna är otydliga, samt att resultatet visar att alla patienter ej erhåller postoperativ 

information om smärta. 



  

28 

 

Framtida forskning 

Inom det valde ämnet finns en relativt bred forskning. Författarna till denna studie uppfattar 

att det dock saknas forskning om vilken specifik information om just smärta som är bäst att ge 

preoperativt. I framtida forskning skulle kvalitativa studier om den preoperativa 

smärtinformationen medföra djupare och mer utökad kunskap inom området. Ytterligare 

forskning författarna saknar är när den tidsmässigt bästa punkten är att ge den preoperativa 

informationen, ytterligare forskning om detta torde vara intressant, och skulle i framtiden vara 

viktig information för att minska patientens postoperativa smärta och således patientens 

lidande. 

 

Slutsats 

Oro och smärta är två faktorer som påverkar varandra. Genom att som sjuksköterskan vara 

lyhörd och fånga upp oroliga patienter, samt lindra denna oro, så skulle den 

postoperativa  smärtan kunna lindras. Patienter som genomgår akut kirurgi erhåller ej 

preoperativ information i samma utsträckning som de som genomgår elektiv kirurgi. Att 

utveckla ett kvalitetsdokument gällande hur och när preoperativ information om smärta skall 

ges, skulle kunna säkerställa att patienter är välinformerade inför operation. Att delge denna 

information är till stor del sjuksköterskans roll och är av vikt då det skulle  leda till ökat 

välbefinnande och  mindre lidande för patienten. 
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BILAGOR 

Bilaga nr 

1.  Informationsbrev                                           

  

  

  

Hej! 

Vi är två sjuksköterskestudenter som går termin 6 (sista terminen) och skriver examensarbete, 

därmed ska en studie utföras utifrån ett ämne vi finner intressant. 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan preoperativ smärtinformation, 

oro och smärta hos patienter som genomgått elektiv eller akut ortopedisk kirurgi. 

Ytterligare ett syfte är att undersöka vad patienterna saknar i den preoperativa 

smärtinformationen. 

Ordförklaring: 

Preoperativ = Innan operation 

Postoperativ = Efter operation 

Enkäten tar några minuter att fylla i och består av 7 frågor. Några frågor är 

självskattningsfrågor, vilket innebär att du skattar på en skala från 0 till 10 där du får ange ett 

värde som passar bäst. 

Det här är en förfrågan om du vill vara med i vår studie, ingen persondata behöver uppges och 

resultaten kommer att hanteras konfidentiellt, enkäterna är ute från och med vecka 8 till 11. 

Ingen enskild individ kommer att kunna identifieras, studien kommer att examineras i form av 

en rapport och redovisas på gruppnivå. 

Efter du fyllt i enkäten lämnas den till en sjuksköterska eller undersköterska. 

 

Kontaktuppgifter författare:                     Kontaktuppgifter handledare: 

Andreas Jonsson - 0708980019            David Stenlund - david.stenlund@pubcare.uu.se 

Daniel Persson - 0704272722 
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Bilaga nr 2. Enkäten 

Ringa in rätt alternativ :        

Man                   Kvinna          

Ålder:.............    

Fråga 1: Var operationen planerad eller akut? Ringa in rätt alternativ 

Planerat                             Akut 

 

Fråga 2: Har du fått information om smärta innan operation?  Ringa in rätt alternativ 

Ja                                        Nej 

 

Fråga 3: Hur nöjd har du varit med informationen om smärta som givits innan 

operation? Ringa in den siffra som passar bäst. 

 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

Minsta tänkbara                                                                            Bästa  tänkbara 

 

Fråga 4: Saknade du någon information om smärta och eventuell smärtbehandling 

innan operationen? Ringa in rätt alternativ. 

Ja                     Nej                    Vet ej 

Om Ja, skriv vad du saknade 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Fråga 5: Hur skattar du din genomsnittliga oro efter den preoperativa informationen? 

Ringa in den siffra som passar bäst. 

       0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

Minsta tänkbara                                                                                                                    Värsta tänkbara 

 

Fråga 6: Hur skattar du din genomsnittliga smärta under det första postoperativa 

dygnet? Ringa in den siffra som passar bäst. 

   0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

Minsta tänkbara                                                                                                                   Värsta tänkbara 

 

Fråga 7: Hur skattar du din genomsnittliga oro efter operationen, under det första 

postoperativa dygnet?Ringa in den siffra som passar bäst. 

       0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

Minsta tänkbara                                                                                                                        Värsta tänkbara 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               


