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Abstract  

Background: Approximately 2,8 million surgical procedures were performed in Sweden 

2016. After surgery, patients experienced different degrees of postoperative pain. Under 

treated postoperative pain created great suffering for patients, delayed the recovery after 

surgery and could increase the risk of complications. Therefore, it is of importance to explore 

and describe patients’ experiences regarding pain in conjunction with surgery, in order to 

improve postoperative pain relief from a nursing perspective. Aim: To describe how patients 

experience postoperative pain and pain relief. Method: A literature review was conducted in 

which four qualitative studies and three quantitative studies were included. The studies were 

subjected to assurance of quality and Friberg’s three-step analysis was used. Results: Two 

categories and eight subcategories emerged. The two categories were (1) The time before 

surgery and (2) The time after surgery. The categories illustrated how patients experienced 

postoperative pain and pain relief before and after surgical procedures. Conclusion: Patients 

had previous experiences, expectations, knowledge and beliefs about postoperative pain and 

pain relief that affected their experiences before surgery. After the procedure, patients' 

difficulty in communicating, their participation, the attitudes of healthcare professionals and 

the degree of attendance of the nurse were important experiences related to postoperative pain 

and pain relief.  
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

I Sverige utfördes 2016 cirka 2,8 miljoner operationer. Efter operation är det vanligt att 

patienter i varierande grad upplever så kallad postoperativ smärta. Underbehandlad sådan 

smärta riskerar ett stort lidande för patienter, försenad återhämtning efter operationen, samt 

ökad risk för komplikationer. 

Syftet med den föreliggande litteraturöversikten är att beskriva hur patienter upplever 

postoperativ smärta och smärtlindring. I översikten har sju vetenskapliga artiklar analyserats 

vilka söktes fram genom databasen CINAHL. I analysen framkom två huvudkategorier och 

åtta underkategorier. De två övergripande kategorier som definierades var Tiden före 

operation och Tiden efter operation.  

Detta resultat visar att patienterna genomgår en process inför och efter själva operationen där 

såväl tiden före som tiden efter operation har betydelse för deras upplevelse av den 

postoperativa smärtan och smärtlindringen. Patienter har tidigare erfarenheter av, 

förväntningar på, kunskap och övertygelse om postoperativ smärta och smärtlindring som kan 

påverka hur den postoperativa smärtan och smärtlindringen upplevs. Efter operation påverkas 

patienters upplevelser av svårigheter att kommunicera sin smärta, delaktighet i den 

postoperativa smärtbehandlingen, relation till sjukvårdpersonalen samt behov av 

sjuksköterskans närvaro i smärtlindringen. Patienter är många gånger utlämnade till 

sjukvårdspersonalens förmåga och vilja att tillhandahålla tillräcklig smärtlindring. 

En slutsats av litteraturöversikten är att sjuksköterskan behöver vara medveten om sin unika 

roll såväl som om patienters utsatthet och beroendeställning i den postoperativa vården. 

Översikten kan bidra till ökad kunskap bland sjuksköterskor om patienters upplevelser av 

postoperativ smärta och smärtlindring och därmed ge förutsättningar för att aktivt verka för att 

patienter ska få en optimal smärtlindring. 
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Inledning 

Postoperativ smärta innebär smärta efter ett kirurgiskt ingrepp, vilken obehandlad kan skapa 

ett stort lidande för många patienter. Obehandlad postoperativ smärta är ett stort problem för 

patienter i hela världen. I Sverige opererades under 2016 cirka 755 000 patienter i 

slutenvården och cirka 2 000 000 patienter i öppenvården (Socialstyrelsen 2018a & 

Socialstyrelsen 2018b). Trots att det inom sjukvården idag är känt att effektiv postoperativ 

smärtlindring är central för att patienter ska återhämta sig efter operation och därmed minska 

riskerna för postoperativa komplikationer, uppger patienter att de inte får tillräckligt med 

smärtlindring efter operation. Flera studier visar att mellan 45 % och 86 % av patienterna 

upplever postoperativ smärta i varierande grad. Underbehandlad smärta leder ofta till längre 

sjukhusvistelse och därmed ökade kostnader för samhället. Förbättrad postoperativ 

smärtbehandling skulle framförallt bidra till minskat lidande hos den enskilde patienten och 

skulle dessutom kunna korta vårdtiden. Denna litteraturöversikt kan bidra till att 

sjuksköterskan ges insikt i patienters upplevelser av postoperativ smärta och smärtlindring, 

och därmed har sjuksköterskan en möjlighet att planera en mer individanpassad smärtlindring 

tillsammans med patienten och på så sätt minska lidandet. 

Bakgrund 

Smärta i samband med postoperativ vård 

International Association for the Study of Pain (IASP) har definierat smärta som ”en 

obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller beskriven i 

termer av sådan skada” (IASP, 2014). Efter ett kirurgiskt ingrepp som exempelvis lungkirurgi, 

ryggkirurgi och bukkirurgi, är akut smärta vanligt. Oftast är smärtan tillfällig och försvinner 

efter läkning av vävnadsskadan (Miclescu, 2014). Postoperativ smärta är, liksom andra typer 

av smärta, en högst individuell, komplex upplevelse och påverkas av biologiska, psykologiska 

och sociala faktorer (Wood, 2010a). Oro och ångest kan förhöja smärtintensiteten och 

påverkar smärtupplevelsen (Gordh, 2013). 

All kirurgi kan leda till kronisk postoperativ smärta och sjukvården bör därför minimera 

risken för att sådan uppkommer. God smärtlindring i den akuta postoperativa fasen ökar 

patienters välbefinnande, påskyndar läkningsprocessen, minskar risken för postoperativa 

komplikationer och risken att utveckla långvarig postoperativ smärta (Lott, Walberg & 

Cornelius, 2016). Risken för kronisk postoperativ smärta kan minskas genom att upprätthålla 

en effektiv smärtlindring i den akuta postoperativa fasen Genom effektiv smärtlindring 

bromsas bland annat de inflammatoriska processerna som har en negativ konsekvens för det 

postoperativa återhämtandet (Allvin & Brantberg, 2010). Kronisk smärta har stor inverkan på 

patienters livskvalitet vilket ytterligare talar för vikten av förebyggande arbete. Nedstämdhet, 

koncentrationssvårigheter, oro och sömnstörningar är vanliga symtom vid kronisk smärta 

(Gordh, 2013). 

Wood (2010a) menar att god postoperativ smärtlindring är en mänsklig rättighet. Trots att det 

internationellt sett under de senaste 20 åren kommit ut mängder med rekommendationer och 

forskningsbaserade vårdplaner angående behandling av postoperativ smärta, nämner Wood 

(2010a) att det finns studier som visar att upp till 67 % av patienterna upplever otillräcklig 

smärtlindring efter operation. 
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Sjuksköterskans ansvar vid smärtlindring 

Sjuksköterskan har en central roll i den postoperativa smärtlindringen genom sitt ansvar för 

att skapa en samlad bild av patientens upplevda smärta. Sjuksköterskan ska kunna förebygga 

och behandla smärtan, så att patienten kan mobiliseras och postoperativa komplikationer 

undviks (Lott et al., 2016). Eftersom smärta är en personlig upplevelse bör sjuksköterskan inte 

ifrågasätta patientens smärtupplevelse. Ifrågasättanden riskerar att upplevas kränkande för 

patienten (IASP, 2014). Istället bör sjuksköterskan uppmuntra patienten att rapportera och 

beskriva sin smärta. 

Det är viktigt att sjuksköterskan tar sig tid att lyssna och tar patientens smärtupplevelse på 

allvar (Wood, 2010b). Att patienten känner sig trygg och förtröstansfull har i sig en 

smärtlindrande effekt. Känner sig patienten orolig och rädd har det en motverkande effekt. Att 

sjuksköterskan redan innan operation har kontroll över situationen och får patienten att känna 

sig lugn, har stor betydelse för smärtlindringen (Gordh, 2013). 

Sjuksköterskans uppgift är också att identifiera patienter som har stor risk att drabbas av 

kronisk postoperativ smärta. Genom att identifiera dessa patienter redan innan operation, kan 

sjuksköterskan tillsammans med patienten upprätta en postoperativ smärthandlingsplan som 

sedan kommuniceras med berörd personal (Wood, 2010b). 

För att kunna ge postoperativ smärtlindring bör sjuksköterskan bilda sig en uppfattning om 

patientens tidigare erfarenhet av smärta. Den kan vara påverkad av fysiologiska, psykologiska 

såväl som miljömässiga upplevelser. Bedömningen bör innefatta aktuell smärtproblematik, 

hur det påverkar patienten i vila och under aktivitet och hur patienten behandlar den. Att ta 

reda på patientens förväntningar och övertygelser kring postoperativ smärtlindring bör också 

ingå i bedömningen (Wood, 2010a). 

Smärtskattning 

Det finns olika redskap för smärtskattning, vilka sjuksköterskan kan använda för att 

synliggöra och utvärdera patientens smärta för att därefter justera smärtbehandlingen (Allvin 

& Brantberg, 2010). Numerisk Skala (NRS) rekommenderas i första hand, där patienten får 

beskriva in smärta med en siffra. En skala mellan 1 och 10 används, där 0 är helt smärtfri och 

10 värsta tänkbara smärta. Verbal Beskrivande skala (VRS) patienten får skatta sin smärta på 

en skala med förutbestämda ord: lätt smärta, måttlig till medelsvår smärta, svår till outhärdlig 

smärta. Med Visuell Analog Skala (VAS) graderar patienten sin smärta utifrån en tio 

centimeters lång linje, där 0 är ingen smärta och 10 värsta tänkbara smärta (Allvin & 

Brantberg, 2010). Vissa bedömningsinstrument lämpar sig bättre till vissa patientgrupper än 

andra. Vid bedömning av smärta hos dementa kan Abbeys smärtskala användas och 

smärtskattningen sker utifrån förändrat beteendemönster (Miclescu, 2014). 

Noggrann skriftlig och muntlig information före operation bör ges till patienter för att 

smärtskattningen efter operation ska fungera optimalt. För personer där språket begränsar 

förmågan att uttrycka sin smärtupplevelse, finns det även instrument som bedömer smärta 

utifrån personens beteende. Viktigt är att all personal på en enhet alltid använder sig av 

samma smärtskattningsredskap för att dokumentation, resultat av smärtbehandlingen och 

uppföljning ska fungera optimalt (Lott et al., 2016). Under de första postoperativa dygnen ska 

regelbunden smärtskattning ske i både vila och rörelse (Allvin & Brantberg, 2010). 
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Hinder för tillräcklig smärtlindring  

Attityder till, övertygelser om och förväntningar på smärta 

Bell och Duffy (2009) framhäver att attityder och övertygelser hos både patienter och 

sjuksköterskan hindrar effektiv och optimal smärtlindring. Patienters attityder och 

övertygelser har bland annat med kulturella uppfattningar att göra. Dessutom finns det rädsla 

för att bruk av smärtlindringstabletter skulle kunna leda till missbruk (Bell & Duffy, 2009). 

Dunnwoody, Krenzischek, Pasero, Rathmell och Polomano (2008) nämner att felaktiga 

övertygelser och förväntningar hos patienter bidrar till otillräcklig postoperativ smärtlindring 

och smärtbehandling. Bell och Duffy (2009) skriver att sjuksköterskans attityd och 

övertygelse påverkas bland annat av egna uppfattningar om vad som hindrar dem att ge 

optimal smärtlindring, exempelvis tidsbrist, personalbrist och ökad arbetsbörda. 

Sjuksköterskans attityd och övertygelse påverkas också av förutfattade meningar om smärta 

och smärtlindring som de har. Sjuksköterskan kan exempelvis göra en subjektiv bedömning 

av patienters smärta. Andra hinder är att de trivialisera patienters smärtupplevelse och att de 

kan underskatta patienters smärta eller tycka att patienter får räkna med viss smärta (Bell & 

Duffy, 2009). 

Patientens roll i samband med medicinering 

Bell och Duffy (2009) beskriver att många patienter intar av olika anledningar en passiv roll 

när det gäller sin smärtlindring och att den hindrar patienter från att få smärtbehandling. De 

kan vänta på att sjuksköterskan ska fråga om smärta och smärtlindring. Ytterligare en 

anledning är att patienter heller inte vill störa sjuksköterskan. Bell och Duffy (2009) menar 

vidare att rädsla ligger till grund för patienters hållning. Dunnwoody et al. (2008) beskriver att 

vid behovsmedicinering är ett hinder och används istället för stående ordinationer vilket 

betyder att patienter är tvungna att be om smärtläkemedel när de har smärta. Risken för 

biverkningar är en annan orsak till att patienter avstår smärtlindring (Bell och Duffy, 2009). 

Sjuksköterskans arbetssätt 

Bell och Duffy (2009) beskriver att hur sjuksköterskan prioriterar och använder sin tid hindrar 

dem att ge patienter tillräcklig smärtlindring. Avbrott som att svara i telefon, ronder, hjälpa 

kollegor och lämna avdelningen är angivna anledningar till att smärtlindringen fördröjs. 

Vidare skriver Bell och Duffy att avbrotten leder till att patienter drar sig för att kontakta 

personalen för att inte störa ytterligare. Bell och Duffy (2009) tolkar det som om 

sjuksköterskan lägger större vikt på att utföra avdelningens rutiner än att se till att patienter är 

väl smärtlindrade. Sättet får smärtbehandlingen att framstå som mer reaktiv än förebyggande. 

Dunnwoody et al. (2008) skriver om sjuksköterskans brist på förståelse för förebyggande 

smärtbehandlingsstrategier, bristen på individanpassade smärtbehandlingsstrategier och 

smärtbedömning som utförs utan systematik av sjuksköterskan som bidragande orsaker till 

otillräcklig postoperativ smärtlindring och smärtbehandling. 

Konsekvenserna av otillräcklig smärtlindring 

Konsekvenserna av otillräcklig behandling av akut smärta kan leda till flera oönskade 

effekter. Dessa är hjärtinfarkt, högt blodsocker, påverkan på koagulationen och 

immunförsvaret (Dunnwoody et al., 2008). De två sista kan leda till proppar i benen och öka 

risken för postoperativa infektioner. Otillräcklig smärtlindring kan dessutom leda till 

lunginflammation då smärta hindrade patienter från att djupandas och hosta. Att komma igång 

fysiskt påverkas vilket försenar patienters återhämtning och ökar även risken för 

komplikationer. Otillräcklig smärtlindring kan dessutom leda till psykosocialt lidande för 
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patienter Det kan även finnas ett samband mellan obehandlad akut smärta och risken att 

utveckla kronisk smärta (Dunwoody et al., 2008 & Wood, 2010a). Studier visar att mellan 

10% -50% av patienterna utvecklar kronisk smärta (Mazilu, Zazu, Nedelcu & Sfetcu, 2018; 

McCabe, 2017; Meissner et al., 2015). 

Delaktighet 

Patientlagen (2014:821) avser bland annat att stärka patientens ställning och tar bland annat 

upp patientens möjlighet till delaktighet i vården. Hälso- och sjukvården ska utformas och 

genomföras så långt som möjligt i samråd med patienten. Patienten ska ges möjlighet att själv 

utföra vissa vård- eller behandlingsåtgärder. För att göra detta behöver hälso- och sjukvården 

utgå från patientens egna förutsättningar och önskemål. 

McTier, Botti och Duke (2014) skriver att en mycket viktig del för att förbättra kvaliteten på 

den postoperativa smärtbehandlingen är patientdelaktigheten. De beskriver vidare att tidigare 

forskning visar att patienter är passiva deltagare i deras egna smärtbehandling. McTier et al. 

(2014) menar att rapportering av smärta är en del av postoperativ smärtbehandling där 

patienter uppmuntras att aktivt delta och förväntas ha en viktig roll. Även Kolovos, 

Kaitelidou, Lemonidou, Sachlas och Sourtzi (2016) visar att patientdelaktighet leder till bättre 

behandlingsresultat, ökar patienters motivation och förbättrar patienters nöjdhet med den 

erhållna vården. Patientdelaktighet är dock bara möjligt om sjuksköterskan erbjuder 

individuellt stöd, bjuder in till samarbete och skapar balans i maktförhållandet mellan 

sjuksköterskan och patienten (Kolovos et al., 2016). Vidare menar Kolovos et al att 

sjuksköterskan kan använda sig av kommunikation och strategier för att ge patienter möjlighet 

att vara delaktiga i sin vård utifrån behov, önskemål och kapacitet. 

För att öka patientens delaktighet i vården är information en viktig del. Preoperativ 

patientinformation kan ges vid samtal eller i form av text, bild eller film på en webbsida där 

patienten själv kan ta del av informationen inför planerad operation. En välinformerad patient 

kan erbjudas att vara delaktig i planeringen av den postoperativa smärtlindringen. Det har 

varit svårt att i studier visa att preoperativ information resulterar i lägre smärtintensitet eller 

kortare vårdtider, däremot visas att patientens oro inför ingreppet minskar (Allvin & 

Brantberg, 2010). 

Sahlsten, Larsson, Sjöström, och Plos (2008) skriver att varje patient och varje sjuksköterska 

kan ha sin egen åsikt eller idé om patientdelaktighet samt vad det betyder och hur det ska 

användas. För att förtydliga begreppet patientdelaktighet gjorde Sahlsten et al. (2008) en 

begreppsanalys. Den kom fram till fyra kännetecken för begreppet patientdelaktighet. Det 

första och tydligaste är en etablerad relation. Utan en sådan kan inte delaktighet skapas. Det 

andra är ett övergivande av viss makt eller kontroll av sjuksköterskan. Sjuksköterskans 

kontrollnivå påverkar patienternas delaktighet. Det tredje kännetecknet är delad information 

och kunskap. Informations- och kunskapsutbyte mellan patient och sjuksköterska skapar 

delaktighet. Det sista kännetecknet är aktivt ömsesidigt engagemang i intellektuella 

aktiviteter, fysiska aktiviteter eller bådadera. Aktivering sker från både patienters och 

sjuksköterskans sida genom hela vårdförloppet. Avgörande är sjuksköterskans inbjudande, 

uppmuntrande och stödjande men även patientens villighet att delta. Villigheten beror på flera 

faktorer, exempelvis patientens förmåga, hälsostatus, attityd och tillit (Sahlsten et al., 2008).  
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Problemformulering 

Postoperativ smärta och otillräcklig smärtlindring skapar ett stort lidande för patienter och är 

trots omfattande medicinsk kunskap fortfarande ett stort problem för sjukvården. En 

underbehandlad smärta leder ofta till längre sjukhusvistelse och därmed ökade kostnader för 

sjukvården. Det finns idag goda möjligheter för att sjuksköterskan ska kunna ge patienter en 

optimal smärtlindring, men trots detta uppger patienter att de har för mycket smärta efter 

operation. Det saknas alltså fortfarande kunskap om och förståelse för patienters upplevelser 

av postoperativ smärta och smärtlindring. Genom att ta del av patienters upplevelser kring 

postoperativ smärta och smärtlindring kan sjuksköterskan bättre tillgodose patienters behov 

av smärtlindring. 

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten är att beskriva hur patienter upplever postoperativ smärta och 

smärtlindring. 

Metod 

För att besvara syftet valdes litteraturöversikt som metod, för att få en översikt över 

kunskapsläget och därmed få uppfattning om vad forskningen säger om det aktuella 

problemet (Friberg, 2017). Friberg (2017) menar vidare att en litteraturöversikt kan belysa 

vad som saknas inom ett avgränsat forskningsområde och därmed ge bredare förståelse för det 

som ska undersökas. Metoden valdes för att beskriva och skapa en överblick över hur 

patienter upplevde postoperativ smärta och smärtlindring. 

Litteratursökning 

För att hitta artiklar till denna litteraturöversikt gjordes sökningar i databasen CINAHL. Den 

valdes eftersom CINAHL framförallt innehåller tidskrifter som handlar om omvårdnad. En 

inledande osystematisk sökning gjordes för att undersöka om det fanns tillräcklig med 

litteratur för att besvara syftet. Enligt Östlund (2017) har informationssökningen två faser, den 

inledande fasen och den egentligen fasen. Den inledande sökningsfasen är grunden till 

sökarbetet och skapar en översikt. Fasen är experimentell och överblickande och forskaren 

provar sig fram. Östlund (2017) beskriver vidare att den inledande fasen hjälper forskaren att 

avgränsa studiens problemområde och bestämmer vilka källor som kommer att bli aktuella för 

studien. Den inledande fasen ger viktig bakgrundsinformation och kunskapsgrund för det 

fortsatta arbetet.  

Efter den första fasen gjordes den egentliga fasen, d.v.s. den systematiska sökningen. Här 

söktes de artiklar som ligger till grund för litteraturöversikten. Sökorden som användes var: 

patient attitudes, ”patient* experience*”, ”patient* perception*”och postoperative pain. I 

CINAHL användes följande ämnesord för postoperativ pain: (MH ”Postoperative Pain”). 

Synonymer som användes för experience var: perception och attitudes. Experience och 

perception söktes som nyckelord. Ämnesord hittades för attitudes: (MH ”Patient Attitudes”). 

Artiklarna söktes via CINAHLs ämnesordlista där förslag gavs på anpassade sökord. Detta 

enligt Östlundh (2017) för att kunna precisera sökningen och därmed få ett bättre sökresultat. 
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Dessutom användes trunkering för att få med alla böjningsformer av de använda sökorden. 

För att få fram relevanta artiklar användes även så kallad boolesk söklogik och AND 

användes för att kombinera de olika sökorden. Avgränsningar som gjordes var att artiklarna 

skulle vara peer-reviewed samt vara publicerade mellan 2007 och 2017 (Bilaga I). 

Urval 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle handla om postoperativ smärta och vara 

publicerade på engelska. Artiklar från västländer (Danmark, Kanada, Nederländerna och 

Sverige) inkluderades. Dessutom skulle studierna inkludera vuxna patienter, både män och 

kvinnor. Exklusionskriterier var studier som beskrev barns eller föräldrars upplevelser av 

postoperativ smärta och studier som var utförda utanför västerländsk kontext.  

Sökningarna i CINAHL och urvalsprocessen presenteras i Bilaga I. Efter att avgränsningarna 

hade gjorts lästes alla artiklars titlar. Utifrån titlarna valdes abstracts som lästes och efter det 

valdes de artiklar som ansågs svara på syftet. Totalt valdes sju vetenskapliga artiklar, fyra 

kvalitativa och tre kvantitativa, som fick genomgå en kvalitetsgranskning. 

Samtliga artiklar granskades med hjälp av Willman, Stoltz och Bathsevanis (2011) 

modifierade mallar för kvalitetsbedömning (Bilaga II och III). Med hjälp av 

granskningsmallarna bedömdes de valda artiklarnas kvalitet. Genom att använda en 

granskningsmall tränas det kritiska tänkandet och författarna får en ökad förståelse av vad 

artiklarna handlade om (Friberg, 2017). Detta avgör även om en artikel ska inkluderas i 

litteraturöversikten eller ej. Sju artiklar granskades enligt mallarna (Bilaga II och III) och 

enligt granskningen bedöms det om valda artiklar har en hög, medel eller låg kvalitet. Fem 

artiklar hade en hög kvalitet och två höll medelkvalitet (Bilaga IV). 

Analys 

Enligt Fribergsmodell (2017) för en litteraturöversikt analyseras valda artiklar i tre steg. Det 

första steget innebär att artiklarna läses igenom flera gånger med fokus att förstå innehåll och 

sammanhang. I denna studie lästes artiklarna vid upprepade tillfällen både enskilt och 

gemensamt för att hitta det väsentliga i varje artikel. I det andra steget läses artiklarna åter, 

med fokus på att granska studiernas syfte, metod och resultat (Friberg, 2017). Granskningen i 

det andra steget fördes in i en översiktstabell (Bilaga IV). Tabellen skapade en överskådlig 

bild som låg till grund för den fortsatta analysen. Det tredje steget innebär att söka likheter 

eller skillnader i artiklarnas resultat och att göra sammanställning av det som analyserats 

(Friberg, 2017). Nyckelfynd i form av ord och meningar från varje artikels resultat skrevs ner 

på post it-lappar. Nyckelfynden granskades för att finna likheter och skillnader och slutligen 

sorterades lapparna in i olika grupper.  

Utifrån nyckelfynd och gruppindelning skapades två kategorier och åtta underkategorier. 

Analysen fördjupades ytterligare ett steg och en integrativ översikt skapades, vilket innebär att 

resultatet tolkas för att se underliggande mönster, drar slutsatser och bekräftar hur data från 

olika studier hänger ihop och bildar en ny helhet (Friberg 2017).  

Resultat 

I analysen av artiklarna framkom två kategorier och åtta underkategorier (Tabell 1). I den 

första kategorin beskrivs hur tiden före operation påverkar patienters upplevelse av 
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postoperativ smärta och smärtlindring, medan i den andra kategorin beskrivs hur tiden efter 

operation påverkar patienters upplevelse av postoperativ smärta och smärtlindring. 

 

Tabell 1. Översikt över kategorier och underkategorier. 

Tiden före operation Tiden efter operation 

Tidigare erfarenheter 

Förväntningar 

Kunskap 

Övertygelse 

Svårigheter med att kommunicera 

Delaktighet 

Relation till sjukvårdspersonalen 

Behov av sjuksköterskans närvaro 

 

Tiden före operation 

I analysen framkom kategorin Tiden före operation som byggde på fyra underkategorier som 

påverkade patienters upplevelse av postoperativ smärta och smärtlindring. De var 

erfarenheter, förväntningar, kunskap och övertygelse.  

Erfarenheter 

Analysen visade att patienternas tidigare erfarenheter var centrala för upplevelsen av 

postoperativ smärta och smärtlindring. Erfarenheterna handlade om tidigare upplevelser av 

postoperativ smärta och smärtlindring samt närståendes erfarenheter (Idvall, Bergqvist, 

Silverhjelm & Unosson, 2008; Kaptain, Bregnballe & Dreyer, 2016) och det kunde 

exempelvis vara erfarenheter från tidigare operationer och postoperativ smärta i samband med 

det, men också närståendes egna erfarenheter av operationer och dess efterförlopp.  

Även tidigare erfarenheter av biverkningar till följd av postoperativ smärtlindring påverkade 

patienters inställning till valet av smärtlindring. Detta påverkade också patienters önskemål 

om mängden smärtlindring (Eriksson, Wikström, Fridlund, Årestedt & Broström, 2016). 

Idvall et al. (2008) beskrev att tidigare erfarenheter av smärta påverkade patienternas 

inställning till den postoperativa smärtlindringen. Erfarenheterna kunde både vara positiva 

och negativa. Eriksson et al. (2016) visade att patienters tidigare erfarenheter av otillräcklig 

smärtlindring i samband med operation kunde göra så att en del patienter hade med sig egna 

smärttabletter utan vårdpersonalens vetskap.  

Patienter kunde redan ha vana av smärta innan operation av olika anledningar. Dels på grund 

av åkomman i sig som skulle opereras men även på grund av smärta från exempelvis axlar 

och rygg. Enligt Eriksson et al. (2016) hade patienter med erfarenhet av kronisk smärta hjälp 

av denna när det gällde att hantera postoperativ smärta. 

Förväntningar 

I analysen framkom att patienterna hade olika förväntningar på postoperativ smärta och 

smärtlindring, där många förväntade sig smärta i samband med operation. Enligt Joelsson, 

Olsson och Jakobsson (2010) räknade många patienter med att ha smärta i samband med 

kirurgin, vilket gjorde att de även accepterade och uthärdade smärtan. Brown, Constance, 

Bédard och Purdens (2013) använde sig av delar av Barriers Questionnaire och visade med en 
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fempoängskala att medelvärdet för patienter som förväntade sig smärta efter operation var 

4,48. Noll innebar att patienter inte förväntade sig någon smärta alls och 5 betydde att de helt 

och hållet förväntade sig smärta. Idvall et al. (2008) tog också upp patienternas förväntningar 

och studien beskrev hur patienters förväntningar påverkades av tidigare erfarenheter. Om 

någon tidigare operation hade varit smärtsam postoperativt, förväntade sig patienten att det 

skulle bli smärtsamt igen.  

Analysen visade också att patienter hade förväntningar på den postoperativa vården när det 

gällde smärtlindring. Eriksson et al. (2016) visade att patienters förväntningar på postoperativ 

smärta och smärtlindring berodde på olika saker. En var hur mycket smärtlindring patienter 

förväntade kunna uppnås efter operation, exempelvis förväntningen att patienter bara skulle 

ha lite postoperativ smärta eller till och med vara helt smärtfri efter operation. Eriksson et al. 

(2016) visade vidare att en annan förväntning handlade om tidsaspekten när det gällde 

postoperativ smärtlindring, exempelvis förväntade sig en del patienter snabb effekt medan 

andra först förväntade sig effekt efter flera timmar. En tredje grupp förväntade sig inte att 

smärtlindringen skulle vara tillräcklig utan var beredda på att utstå smärta efter operationen. 

Kunskap 

I analysen framkom att patienters kunskap om smärta och smärtbehandling såg olika ut. En 

del hade god kännedom om smärtstillande läkemedel och dess biverkningar, medan andra 

hade begränsade kunskaper (Joelsson et al., 2010). Enligt Idvall et al. (2008) hade flera 

patienter själva sökt kunskap om smärta och smärtlindring innan operationen. Efter att 

patienter fått svara på en enkät, Pain Knowledge Questionnaire visade Van Dijks, 

Schuurmans, Alblas, Kalkmans och van Wijcks (2017) att patienter som tidigare genomgått 

kirurgi hade mer kunskap kring fyra påståenden om smärta än de som inte tidigare hade 

genomgått kirurgi (p= <0.001).  

Analysen visade vidare att patienterna hade en begränsad kunskap om vad otillräcklig 

smärtlindring kunde leda till. Studien av Kaptain et al. (2016) visade att patienters okunskap 

om smärtlindringens betydelse ökade risken för postoperativa komplikationer. I Van Dijk et 

als. randomiserade studie (2017) framkom vidare att 20 % av patienterna i 

interventionsgruppen, som hade fått skriftlig information om risken för komplikationer av 

postoperativa smärta, inte instämde i påståendet att svår postoperativ smärta kunde leda till 

ökade risk för komplikationer, jämfört med 38 % i kontrollgruppen.  

Övertygelse 

Analysen visade också att patienternas övertygelse hade betydelse för deras upplevelse av 

postoperativa smärta och smärtlindring, t.ex. om att smärtstillande läkemedel var 

beroendeframkallande. Brown et al. (2013) visade att patienter var övertygade om att 

människor lätt kunde bli beroende av smärtläkemedel. Med Barriers Questionnaire där 0 

betydde att de inte instämde alls och 5 att de instämde helt, fick patienter skatta sin 

övertygelse kring smärta och smärtbehandling. När det gällde övertygelsen kring 

smärtstillande läkemedel som beroendeframkallande visade skalan ett medelvärde på 3,17. 

Även Lorentzen, Hermansen och Botti (2011) beskrev att patienters övertygelse påverkade 

tron på smärta och smärtbehandling. De visade att 34,6% av patienterna var övertygade att 

smärtstillande läkemedel var beroendeframkallande. I Van Dijks et al. (2017) studie framkom 

det att 79% var neutrala till eller instämde med påståendet att människor lätt blir beroende av 

smärtläkemedel. 

I analysen framkom att en annan övertygelse var att smärtstillande läkemedel endast skulle tas 

om smärtan blev värre. Brown et als studie (2013) visade enkätsvaren på Barriers 
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Questionnaire att patienterna var övertygade att smärtlindrande läkemedel bara skulle tas om 

smärtan blev värre (medelvärdet (2,94) på en fempoängsskala, där 0 betydde att patienter inte 

alls instämde och 5 betydde att patienter instämde helt. Även i van Dijks et als studie (2017) 

svarade 60 % av patienterna att smärtstillande läkemedel skulle sparas till patienterna 

upplevde att smärtan förvärrades.  

Det fanns även övertygelser om effekten av smärtstillande läkemedel. Lorentzen et al. (2011) 

beskrev att 32,7% av patienterna var övertygade att smärtstillande inte skulle hjälpa. Även 

Eriksson et al. (2016) beskrev att patienterna hade tvivel på smärtlindringens effekt. En 

ytterligare övertygelse var att smärta var ett tecken på försämring av den aktuella sjukdomen. 

Lorentzen et al. (2016) visade att 26,2% av patienterna i deras studie var övertygade om att 

smärta var ett varningstecken på att sjukdomen höll på att förvärras. 

Tiden efter operation 

I analysen framkom kategorin Tiden efter operation som bestod av fyra underkategorier som 

beskrev upplevelser av smärta och smärtlindring tiden efter det kirurgiska ingreppet. De var 

svårighet att kommunicera, delaktighet, relation till sjukvårdspersonalen samt behov av 

sjuksköterskans närvaro. 

Svårigheter med att kommunicera 

I analysen framkom att det fanns flera saker som försvårade patienternas möjlighet att 

kommunicera sin postoperativa smärta. Enligt Kaptain et al. (2016) upplevde patienterna att 

det var svårt att uttrycka sin smärta då de fortfarande var påverkade av sövningen men också 

att patienterna upplevde också att hög smärtintensitet var ett hinder i kommunikationen med 

sjukvårdspersonalen. Vissa patienter var helt oförmögna att kommunicera sin smärta verbalt 

medan andra endast kunde svara ja, nej eller nicka med huvudet. Eriksson et al. (2016) 

beskrev också patienters svårighet att kommunicera under smärtgenombrott, det vill säga en 

plötslig ökning av smärta, exempelvis vid rörelse eller i vila. 

Enligt Kaptain et al. (2016) använde de flesta patienter smärtskattningsskala till att sätta en 

siffra på sin smärta. En del patienter upplevde dock svårigheter att använda sig av 

smärtskattningsskalor eftersom de upplevde att sjuksköterskorna endast var intresserade av en 

siffra men inte hur smärtan kändes och var den var lokaliserad. Patienter beskrev också 

svårigheten att använda smärtskattningsskala då en helt ny smärta uppstod efter operation. 

Även när patienterna upplevde flera olika smärtor samtidigt försvårades användningen av 

smärtskattningsskala. I Eriksson et alsstudie (2016) beskrevs att en del patienter inte förstod 

hur personalen använde sig av smärtskattningsskalor. 

Delaktighet 

I analysen framkom att i vårdrelationen mellan patient och sjuksköterska spelade patientens 

grad av delaktighet en stor roll. Kaptain et al. (2016) skrev att en god relation mellan 

sjuksköterska och patient var grundläggande för patienters delaktighet i den postoperativa 

smärtlindringen.  

Patienters delaktighet i smärtlindringen hade också betydelse för patienters upplevelser av 

smärta och smärtlindring efter operationen. I studien av Idvall et al. (2008) beskrevs att för de 

flesta patienterna var det viktigt att de själva fick bestämma när och om de var i behov av 

smärtlindring. Att själv kunna reglera sin smärtlindring med hjälp av en smärtpump var 

uppskattat av patienterna (Idvall et al., 2008). Joelsson et al. (2010) beskrev också 

patienternas delaktighet i smärtlindringen både när det gällde val av smärtlindrande läkemedel 
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och dosering. Patienterna tyckte inte smärtan var ett problem då de själva kunde vara med och 

styra sin smärtlindring (Joelsson et al., 2010). 

Analysen visade att sjuksköterskor kunde möjliggöra patienters delaktighet genom att bjuda in 

patienten att aktivt delta i sin smärtlindring. Patienterna gjordes mer delaktiga genom att 

sjukvårdspersonalen informerade om smärta och smärtlindring. Eriksson et al. (2016) och 

Idvall et al. (2008) beskrev att patienter blev uppmanade att ta kontakt med vårdpersonal 

innan smärtan blev för svår för att därigenom blev de delaktiga.  

Relation till sjukvårdspersonalen 

Analysen visade att patienter upplevde att sjuksköterskans och övrig sjukvårdspersonals 

attityder till smärta och smärtlindring påverkade den postoperativa smärtbehandlingen. 

Eriksson et als studie (2016) visade att sjuksköterskans, men även övrig sjukvårdspersonals, 

attityd och förståelse hade inverkan på patienters förmåga att kunna hantera smärta. Både 

Joelsson et al. (2010) och Eriksson et al. (2016) beskrev också vikten av ett gott bemötande, 

där sjuksköterskan visade respekt och omtanke. Detta gjorde att patienter kände sig sedda och 

trygga och därmed vågade säga till sjuksköterskan då de hade smärta. Eriksson et al. (2016) 

och Idvall et al. (2008) beskrev vidare patienternas rädsla för att inte bli tagna på allvar av 

sjuksköterskan och övrig sjukvårdspersonal när de behövde hjälp med sin smärta. Idvall et al. 

(2008) beskrev också att patienter var väldigt känsliga och lyhörda för sjuksköterskans och 

övrig vårdpersonals attityder, eftersom de ansågs som experter på postoperativ 

smärtbehandling. 

Behov av sjuksköterskans närvaro 

I analysen framkom att sjuksköterskans fysiska närvaro var en förutsättning för att patienter 

skulle kunna uttrycka sina behov av smärtlindring. Den direkta närvaron av sjuksköterskor 

och hur ofta de närvarade skapade en känsla av trygghet hos patienterna och gjorde det lättare 

att be om hjälp vid smärta (Kaptain et al., 2016). Frånvaro av sjuksköterskor skapade däremot 

osäkerhet och otrygghet. Det beskrevs vidare att sjuksköterskors närvaro gav förutsättningar 

för samtal kring smärta och smärtlindring. Enligt Eriksson et al. (2016) upplevde sig patienter 

vid dessa samtal vara i centrum och det gjorde att de kände trygghet under sjukhusvistelsen. 

Då patienterna istället upplevde att personalen verkade upptagen minskade antal tillfällen att 

uttrycka och berätta om sin smärta och tiden de fick vänta på smärtlindring ökade. Om det 

istället fanns kontinuitet i sjuksköterskans närvaro behövde patienterna inte förklara och 

beskriva sin smärta eftersom en relation hade byggts upp mellan patient och sjuksköterska 

(Eriksson et al., 2016). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva hur patienter upplevde postoperativ smärta och 

smärtlindring. Eftersom syftet berörde ökad förståelse och en fördjupad bild av patienters 

upplevelser, erfarenheter, förväntningar och behov, var kvalitativa artiklar att föredra (Polit & 

Beck, 2017). I den första sökningen eftersöktes därför endast kvalitativa artiklar, vilket dock 

visade sig resultera i få träffar. Genom att inkludera kvantitativa artiklar gavs större 

möjligheter till relevanta träffar. Därmed vidgades synen på ”upplevelser” till att även 

inkludera patienters upplevelser, erfarenheter och förväntningar som beskrivits med hjälp av 

siffror och diagram och samlats in med enkäter. Fördelen med enkäter är att alla patienter i en 



 

11 

 

studie får samma frågor och svarsalternativ, vilket gör det möjligt att kvantifiera och 

eventuellt generalisera resultatet (Polit & Beck, 2017). 

 

För att få en översikt över kunskapsläget och en uppfattning om forskningen kring patienters 

upplevelse av postoperativ smärta och smärtlindring valdes litteraturöversikt som metod i 

examensarbetet, där både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderades. Fördelen med att 

göra en litteraturöversikt var att den gav en uppfattning om befintlig forskning inom ett visst 

område, medan en nackdel var att endast ett begränsat antal artiklar kunde ligga till grund för 

översikten (Friberg, 2017). 

 

Med hjälp av Willman, Stoltz och Bathsevanis (2011) modifierade mallar för 

kvalitetsbedömning granskades samtliga artiklar. Granskningarna gav möjlighet att på ett 

strukturerat sätt få överblick över artiklarna och på ett strukturerat sätt bedöma dess kvaliteter.  

 

En styrka med att inkludera båda typer av studier är att de bidrar med olika typer av kunskap. 

Kvantitativa artiklar med stora populationer ger statistisk kunskap, exempelvis om likheter 

och skillnader för patienter jämfört med en frisk kontrollgrupp (Polit och Beck, 2017), medan 

kvalitativa artiklar ger ökad förståelse för patienters upplevelser, tidigare erfarenheter och 

förväntningar på exempelvis vården (Friberg, 2017). I arbetet med översikten fångade 

kvalitativa artiklar utsagor från patienterna och vad de tyckte var viktigt med den 

postoperativa smärtan och smärtlindringen. Kvalitativa och kvantitativa studier stod inte i 

motsatsförhållande till varandra utan att de kompletterade varandra och kombinationen sågs 

som en möjlighet att beskriva olika infallsvinklar på patienters upplevelser. 

 

De artiklar som analyserade i resultatet kom alla från databasen CINAHL. Sökningar gjordes i 

både PubMed och PsykINFO och eftersom många artiklar hittades i alla tre databaser valdes 

därför CINAHL som huvudkälla. Att endast söka i en databas kan ses som en brist i 

litteraturöversikten och att söka i fler databaser skulle eventuellt ha genererat fler artiklar. 

Författarna valde ändå att endast söka i CINAHL då databasen framförallt innehåller 

omvårdnadstidskrifter. Flera av dessa tidskrifter återfanns inte i PubMed. 

 

Litteraturöversikten baserades på artiklar från fyra länder: Kanada, Sverige, Danmark och 

Nederländerna. Att endast inkludera artiklar från västländer i litteraturöversikten var ett 

medvetet val. Dessa länder har liknande vårdkulturer som i Sverige och resultatet i de 

respektive artiklarna skulle därmed kunna överföras till patienter i Sverige. En artikel (Van 

Djik, 2017) innehöll både patienters och sjuksköterskors upplevelser. De delar av artikeln som 

berörde sjuksköterskans perspektiv har inte analyserats, då det inte svarade på studiens syfte.  

 

När människor deltar i forskning och undersökningar måste flera etiska principer vägas mot 

varandra. Viktigt är också att patienter informeras skriftligt och muntligt och att ett samtycke 

är inhämtat (Vetenskapsrådet, 2017). Författarna till litteraturöversikten har gjort ett 

forskningsetiskt ställningstagande och haft som krav att författarna till artiklarna ska ha följt 

det grundläggande individskyddskravet där det under forskningsprocessens gång tagits hänsyn 

till mänskliga rättigheter och inte kränkt någon deltagare. Därefter bedömt att de sju artiklarna 

kunde ingå i litteraturöversikten. Alla artiklar tillämpade någon form av forskningsetiska 

principer och alla studier utom en hade godkännande av en etisk kommitté. Den studien hade 

dock ett godkännande av den nationella datainspektionen och deltagarna lämnade ett 

informerat samtycke. Alla patienter som ingick i de olika studierna hade fått skriftlig och 

muntlig information om studien de skulle delta i. I sex av de sju studierna framgick att 
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patienter hade gett ett skriftligt informerat samtycke. I två av de sju studierna framgick det 

tydligt att det var frivilligt att delta i studien.  

 

För att kunna diskutera trovärdigheten i ett kvalitativt vetenskapligt arbete måste fyra aspekter 

beaktas: giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). För att stärka resultatets giltighet inkluderades artiklar med både män och 

kvinnor från olika åldersgrupper. Litteraturöversiktens urval av artiklar och de tre stegen i 

analysarbetet har beskrivits så tydligt som möjligt. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) gavs läsaren möjlighet bedöma tolkningarnas giltighet. Författarna till 

litteraturöversikten har funnit stor fördel i att gemensamt arbeta och tolka de valda artiklarnas 

resultat under analysprocessen eftersom det gav möjlighet att se resultaten från flera olika 

perspektiv. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) ökar tillförlitligheten och därmed 

trovärdigheten på arbetet om flera författare har tolkat texten. Resultatet av 

litteraturöversikten kan användas för att få en bättre förståelse för olika patientgrupper som 

befinner sig i processen att bli opererade. Inget specifikt operationsingrepp valdes i 

syftesformuleringen utan inkluderade olika typer av ingrepp. Enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) är det upp till den enskilda läsaren att bedöma om resultatet är överförbart 

till andra sammanhang och då resultatet är överförbart ökar trovärdigheten för studien. I 

kvalitativa studier är forskarens delaktighet självklar. Resultatet av en intervjustudie kan inte 

ses som neutral utan forskaren är i högsta grad medskapare av texten och påverkar därmed 

resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

I kvantitativa studier används istället validitet och reliabilitet när ett resultats trovärdighet ska 

bedömas (Polit & Beck, 2017). Reliabilitet mäter tillförlitligheten i mätningen och i vilken 

utsträckning resultat innehåller mätfel. Validitet innebär att instrumentet mäter det som det 

ska mäta. Det finns flera sätt att mäta ett instruments validitet på (Polit & Beck, 2017). 

Content validity innebär i vilken grad instrumentet mäter det område instrumentet är tänkt att 

mäta. Face validity skattar huruvida instrumentet verkar mäta det instrumentet ska mäta. 

Criterion validity innebär i vilken grad resultaten av mätinstrumentet återspeglar den 

vedertagna gyllene standarden (Polit & Beck, 2017). I de kvantitativa studierna som ingår i 

litteraturöversikten har forskarna använt sig av formulär som med god reliabilitet och 

validitet. 

 

Författarna till denna litteraturöversikt fann det svårt att bedöma den egna objektiviteten inför 

det analyserade materialet, då båda har många års erfarenhet som sjuksköterskor och blev 

under analysens gång medvetna om att alla har en förförståelse som bör tas hänsyn till.  

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att patienters upplevelser av den postoperativa smärtan och smärtlindringen 

kan påverkas av flera orsaker både innan och efter operation. Bland annat visas att olika 

patienter har olika förväntningar på smärta och smärtlindring och att många förväntar sig 

smärta efter operation. Att patienter förväntar sig smärta efter operation är även visat i andra 

studier. Tochers (2013) visar t.ex. att patienter också ser smärta som en naturlig konsekvens. 

Det kan kännas självklart för patienten att förvänta sig smärta efter kirurgi, men det kan vara 

svårt att föreställa sig hur smärtsamt det kommer att bli och vilka förväntningar som kommer 

att finnas avseende smärtlindring. Egidius (2008) menar att alla patienter har någon sorts 

förförståelse vilken påverkar hur de tar sig an smärtan och även smärtlindringen. Därför är det 

viktigt att som sjuksköterska i mötet med patienter ta reda på deras förväntningar på den 

postoperativa smärtan och smärtlindringen för att kunna förbereda patienten men också sig 

själv på det postoperativa omhändertagandet. 
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Resultatet visar vidare att patienters kunskap om smärta och smärtlindring ser olika ut men 

också att patienter som tidigare opererats har mer kunskap än de som inte opererats. Att 

information är viktigt inför en operation visar Mavridou, Manataki, Arnaoutoglou och 

Damigos (2017) och i deras studie framkom att 94.2% av patienterna efterfrågade just 

information om smärtbehandlingen postoperativt. Till skillnad från vårt resultat visade de 

istället att patienternas erfarenhet av tidigare operation inte hade någon betydelse utan att 

patienterna oavsett erfarenhet önskade information Mavridou et al. (2017) visar att patienterna 

behöver utbildning i postoperativ smärtbehandling för att ge dem en mer realistiska förväntan 

på postoperativ smärta och smärtbehandling. De skriver vidare att kombinationen av skriftlig 

och muntlig information är att föredra. Detta kan undanröja eventuella missförstånd angående 

postoperativ smärta och smärtbehandling (Mavridou et al., 2017). Det är viktigt att kunna 

erbjuda både muntlig och skriftlig information och vara medveten om patienters olika 

kunskapsnivåer och informationsbehov. Sjuksköterskan har en skyldighet att informera 

patienten om riskerna med en underbehandlad smärta. 

 

I resultatet visas att patienters svårigheter att kommunicera och använda sig av 

smärtskattningsskalor kan leda till att den postoperativa smärtan underbehandlas. Det 

framkom att patienterna saknade kompletterade följdfrågor till sin smärtskattning för att mer 

öppet kunna uttrycka sin unika smärtupplevelse. Smärtskattningsskalor ska ses som ett av 

flera redskap för att bedöma patienters postoperativa smärta men i tillägg till det bör också 

smärtans lokalisation och karaktär efterfrågas. Delar av resultatet visade just detta att 

patienterna upplevde brister i kommunikation av postoperativ smärta där smärtskattningsskala 

använts men också att smärtskattningsskalor inte var tillräckliga för att kunna uttrycka sin 

upplevda smärta. Andersson, Otterstrom-Rydberg och Karlsson (2015) visar liknande resultat 

där det också framkom att patienterna uppgav att det fanns variation hur ofta de blev 

tillfrågade angående sin postoperativa smärta, men också hur sällan sjukvårdspersonalen 

utvärderade den givna smärtbehandlingen. Vi ser också att smärtskattningsskalor kan ha sina 

begränsningar och därmed försvåra för sjuksköterskan att tolka patienters smärta och för 

patienter att kommunicera sin smärta. En smärtskattningsskala anses ändå vara ett instrument 

som är viktigt både för patienten och sjuksköterskan i kommunikationen av smärta. 

Litteraturöversiktens författare förvånas även över att en regelmässig utvärdering av 

patienters smärta inte utförs. Det borde vara en självklarhet i all smärtbehandling.  

 

Resultatet visar att vårdrelationen mellan patient och sjuksköterska är en viktig del i 

patientdelaktigheten. För att patienter ska kunna vara delaktiga i postoperativa 

smärtlindringen krävs att sjuksköterskor arbetar aktivt med relationen till patienten. Enligt 

Sahlsten (2008) är grunden till patientdelaktighet att en relation etableras mellan patient och 

sjuksköterska. Tobiano, Bucknall, Marshall, Guinane och Chaboyer (2016) visar också att 

patienters delaktighet ökar av att få dela med sig av sin kunskap. Sahlsten et al. (2018) 

beskriver att sjuksköterskan måste överge en viss makt och kunskap för att patienter ska få 

möjligheten att bli delaktiga, och på samma tema visar Tobiano et al. (2016) att obalansen i 

maktförhållandet är ett hinder för patienters delaktighet. Under hela vårdförloppet befinner sig 

patienter i en beroendeställning till sjuksköterskan både före och efter operation. Detta kan 

påverka patienters möjlighet och vilja att vara delaktig i smärtbehandlingen. Bara det att 

patienter befinner sig liggandes i en säng efter operation skapar ett maktförhållande som både 

sjuksköterskan och patienter måste förhålla sig till. Alla sjuksköterskor bör vara medvetna om 

den egna makten och reflektera över för vems skulle de befinna sig i sjukvården. Genom att ta 

del av patienters förförståelse skapas möjlighet till en god individbaserad vård där patienterna 

känner sig delaktiga. Det kan också finnas orsaker till att patienter inte vill vara delaktiga i sin 
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postoperativa smärtlindring, exempelvis förväntan att bli omhändertagen utan att själv behöva 

aktivt delta, okunskap om vad som förväntas efter operation, eller att patienterna inte tror att 

de kan påverka sin situation vilket gör dem passiva.  

 

Resultatet visar också att patienters relation till sjukvårdspersonalen och sjukvårdspersonalens 

attityder kan påverka patienters vilja att uttrycka sin smärta. Kiekkas et al. (2015) visar också 

att underbehandlad postoperativ smärta kan förvärra patientens operationsresultat, vilket 

bland annat kan bero på sjuksköterskors negativa attityder mot smärta. Det är viktigt att 

sjukvårdspersonalen är medvetna om hur deras attityder till postoperativ smärta och 

smärtlindring påverkar patienter. Sjukvårdspersonalens attitydet kan leda till att patienter inte 

får den smärtlindring som de behöver vilka därmed blir ett hinder för patienten och ett stort 

lidande för patienten. 

 

Resultatet lyfter också fram att sjuksköterskans närvaro är en förutsättning för att patienter 

skulle kunna ges möjligheten att uttrycka sina behov av smärtlindring. Patienter är utlämnade 

till sjuksköterskors närvaro och därmed också sjuksköterskors frånvaro och att 

sjukvårdspersonalens tillgänglighet påverkade patienternas upplevelse av postoperativ 

smärtlindring visar även Andersson et al (2015) och de menar även att den upplevda 

tillgängligheten för patienter kunde variera, exempelvis på grund av att vårdpersonalen hade 

stor arbetsbörda eller patienters vilja av att inte vara till besvär. Det kan finnas flera orsaker 

till varför sjuksköterskor är frånvarande, exempelvis att sjuksköterskeyrket har blivit mer 

administrativt samt att sjuksköterskor inte ser sin roll i den postoperativa smärtlindringen. 

Sjuksköterskor sätter kanske för stora förhoppningar på att patienter själva tar kontakt när de 

behöver smärtlindring, men det framkom i vårt resultat att patienter många gånger drar sig för 

att vara till besvär. 

 

Litteraturöversiktens författare ser en tydlig bild där patienten har en central roll i den 

postoperativa smärtbehandlingen. I alla delar av resultatet är det tydligt att patienten borde 

vara den viktigaste samarbetspartnern för sjuksköterskan. Detta styrks även av IASP (2014) 

som skriver att eftersom smärta är en personlig upplevelse bör sjuksköterskan inte ifrågasätta 

patientens smärtupplevelse. Enlig Svensk sjuksköterskeförening (2016) innebär 

personcentrerad vård att som sjuksköterska respektera och bekräfta en patients upplevelser. 

Personcentrerad vård bygger på partnerskap där en ömsesidig respekt för varandras kunskap 

finns och där sjuksköterskan ska ha en vilja och ett intresse av patientens beskrivning av sina 

behov. Behoven ska ges lika stort utrymme i planeringen och genomförandet av vården som 

sjukvårdens bedömningar. Genom att använda personcentrerad vård i samband med operation 

kan den postoperativa smärtbehandlingen individanpassas.  

Slutsatser 

Litteraturöversikten visar att både tiden före och efter operation har betydelse för patienters 

upplevelser av den postoperativa smärtan och smärtlindringen. Den postoperativa smärtan och 

smärtlindringen kan ses som en process som börjar långt innan ingreppet med en sorts mental 

förberedelse för patienterna och slutar långt senare med bearbetning efter ingreppet. Patienter 

har med sig erfarenheter, förväntningar, kunskap och övertygelser om postoperativ smärta och 

smärtlindring innan själva operationen. Efter operationen har patienter svårighet att 

kommunicera, deras delaktighet, patienters relation till sjukvårdspersonalen och patienters 

behov av sjuksköterskans närvaro betydelse för patienters upplevelser av postoperativ smärta 
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och smärtlindring. Sjuksköterskan har en viktig roll i den postoperativa smärtlindringen och 

bör vara medveten om den beroendeställning som patienter befinner sig i. 

Praktiska implikationer 

Litteraturöversikten kan bidra till ökad kunskap bland sjuksköterskor om patienters 

upplevelser av postoperativ smärta och smärtlindring och därmed ge förutsättningar för att 

aktivt verka för att patienter ska få en optimal smärtlindring. Det kan bidra till att 

sjuksköterskan reflekterar över vad patienter upplever som viktigt när det gäller postoperativ 

smärta och smärtlindring. Sjuksköterskan behöver vara medveten om att patienter kan bära 

med sig tidigare erfarenheter av smärta som kan påverkar deras upplevelser av postoperativ 

smärta och smärtlindring. Här har sjuksköterskan möjlighet att tillsammans med patienten 

planera och individanpassa den postoperativa smärtlindringen. Eftersom sjuksköterskans 

närvaro underlättar för patienter att kommunicera sin smärta och sina behov av smärtlindring, 

gäller det för sjuksköterskor och undersköterskor att ha en tydlig kommunikation med 

varandra avseende vad målet är med den postoperativa smärtlindringen är. Patienters 

delaktighet är en viktig förutsättning för personcentrerad vård, och sjukvårdspersonal behöver 

öka patienters delaktighet utifrån behov och önskemål om postoperativ smärtlindring.  

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans 

kompetensområde 

Alla sjuksköterskor behöver hålla sig uppdaterade kring och regelbundet ha utbildning i 

postoperativ smärta och smärtlindring. Eftersom få studier har berört patienters upplevelser av 

postoperativ smärta och smärtlindring föreslår författarna till litteraturöversikten att fler 

studier görs med hjälp av djupintervjuer för att öka kunskapen om patienters upplevelser. 

Sådana studier kan bidra med kunskap som är värdefull för sjuksköterskor som arbetar med 

smärtlindring eftersom de kan öka förståelsen för patienters upplevelser av smärta före och 

efter operation, vilket kan leda till en bättre smärtbehandling. Sjuksköterskans egen 

kunskapsutveckling bör fokusera på fortsatt reflektion över hur patienter med smärta bemöts, 

de egna attityderna, samt hur den postoperativa vården är uppbyggd. 
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              Bilaga I 

Tabell över systematiska artikelsökningar 

Databas/datum Sökord Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

CINAHL/180203       

S 1 (MH 

"Postoperative 

Pain") 

8301     

S 2 "patient* 

experience*" 

10 013     

S 3 S1 AND S2 178     

Avgränsare:  

2007–2017; 

Peer Reviewed 

 

 95 95 7 4 4 

CINAHL/180207       

S 1 (MH 

"Postoperative 

Pain") 

8301     

S 2 (MH "Patient 

Attitudes") 

25 787     

S 3 S1 AND S2 168     

Avgränsare:  

2007–2017;  

Peer-reviewed 

 76 76 8 2 2 

CINAHL/180209       

S 1 (MH 

"Postoperative 

Pain") 

8269     

S 2 patient* 

perception*  

3502     

S 3 S1 AND S2 64     

Avgränsare:  

2007–2017;  

Peer-reviewed 

 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 7 1 1 



 

 

 

      Bilaga II 

Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod 
 

Följande mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod är utarbetad av 

Institutionen för hälsovetenskap Högskolan Väst med utgångspunkt från mall 

presenterad i Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad 

omvårdnad. En bro mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  
 

Finns det ett tydligt syfte?  Ja  Nej  Framkom ej  

Informant karaktäristika  

Antal ……………………………………….  

Ålder ………………………………………. 

 

Man/kvinna ………………………………. 

Är kontexten presenterad?  Ja  Nej  Framkom ej 

Finns etiskt resonemang?  Ja  Nej  Framkom ej 

 

Urval 

- Relevant?  Ja  Nej  Vet ej  

- Strategiskt?  Ja  Nej  Ej relevant  

  

-datainsamling tydligt beskriven?  Ja  Nej  Vet ej  

- analys tydligt beskriven?  

 

Ja  Nej  Vet ej  

Giltighet  

- Är resultatet logiskt och begripligt?  Ja  Nej  Vet ej  

- Råder datamättnad?  Ja  Nej  Ej relevant 

- Råder analysmättnad?  

 

Ja  Nej  Ej relevant 

Kommunicerbarhet  

-Är resultatet klart och tydligt?  Ja  Nej  Vet ej  

-Redovisas resultatet i förhållande till  

-Teoretisk referensram?  

 

Ja  

 

Nej  

 

Vet ej  

 

-Genereras teori? Ja  Nej  Ej relevant  

Kvalitetsberäkning 

Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger noll (0). Totalsumman räknas i procent 

Granskningspoäng;   grad I (80-100%)  grad II (70-79%)  grad III (60-69%)  

 

 Tidskriftens bedömningssystem 

 Peer review  

   Double     

      blinded  

  Single  

     blinded  

 Ej   

    angivet  

 



 

 

 

Bilaga III 

Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvantitativ metod 
 

Följande mall för kvalitetsgranskning av studier med kvantitativ metod är utarbetad av 

Institutionen för hälsovetenskap Högskolan Väst med utgångspunkt från mall presenterad i 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan 

forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  
Beskrivning av studien Forskningsmetod 

Kontrollgrupp/-er ……………………………………………………………………………... 

Patientkaraktäristika  

Antal 

Ålder 

Man/kvinna 

 

Adekvata exklusioner    
 

Intervention........................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

 

Vad avsåg studien att studera? (syftet)  

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått......................................................  

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................  

Urvalsförfarandet beskrivet?  s   
Representativt urval?     
  

Randomiseringsförfarandet beskrivet?     
Likvärdiga grupper vid start?     

 

Blindning av patienter? 
 

 

 

 

 

 

 

 
Blindning av vårdare?     
Blindning av forskare? 

 
    

Bortfallsanalysen beskriven?     
Bortfallsstorleken beskriven? 

 
    

Adekvat statistisk metod?     
Etiskt resonemang? 

 
    

Är instrumenten valida?     
Är instrumenten reliabla?      
Är resultatet generaliserbart?  

 
    

Huvudfynd  

Hur stor var effekten? (statistisk signifikans, klinisk signifikans?) 

Kvalitetsberäkning 

Varje ja ger ett (1) poäng. Totalsumman räknas i procent 

Granskningspoäng;  grad I (80–100%)  II (70- -  

 Tidskriftens bedömningssystem 

 Peer review  

Double     

      blinded  

Single  

      blinded  

 

   angivet  



 

 

 

Bilaga IV 

Översikt av analyserad litteratur 

 

Författare 

Årtal 

Land  

Problem och syfte Ansats och metod Urval och 

studiegrupp 

Huvudsakligt 

resultat 

Kvalitetsgranskning 

Författare 

Carolyn Brown, 

Kristel Constance, 
Denise Bédard, 

Margaret Purden 

 

Årtal 

2013 

 

Land 

Kanada 

 

Titel 

Colorectal Surgery 

Patients’ Pain Status, 
Activities, 

Satisfaction, and 

Beliefs about Pain 
and Pain Management 

Problem 

Colorektala 

cancerpatienter som 
genomgår en 

bukoperation lider 

ofta av svår 
postoperativ smärta. 

 

Syfte 

Att bedöma 

colorektalpatienters 

smärta och 
återhämtning, liksom 

deras föreställningar 

och tillfredställelse 

med smärtlindring.  

Metod 

Deskriptiv kvantitativ 

metod 

 

 

Datainsamling 

American Pain 

Society Patient 

Outcome 
Questionnaire (APS-

POQ)  

Antal 

50 patienter  

27 män och 23 
kvinnor 

37–86 år 

Patienter förväntade 

sig att ha ont efter 

kirurgi och var nöjda 

med smärtlindringen. 

En hel del patienter 

hade en felaktig 
föreställning om 

smärtlindring, detta 

kunde bli ett hinder i 
smärtlindringen. 

 

Granskningspoäng: 
Grad 1 

 

 

 

 



 

 

 

 

Författare 

Årtal 

Land  

Problem och syfte Ansats och metod Urval och 

studiegrupp 

Huvudsakligt 

resultat 

Kvalitetsgranskning 

Författare 

Kerstin Eriksson, 

Lotta Wikström, 

Bengt Fridlund, 
Kristoffer Årestedt, 

Anders Broström 

 

Årtal 

2016 

 

Land 

Sverige 

 

Titel 

Patients´ experiences 

and actions when 

describing pain after 

surgery 

 

Problem 

Postoperativ 

smärtbehandling är 

fortfarande ett 
problem. 

 

Syfte 

Att beskriva 

patienters upplevelse 

och uttryck när de 
behöver beskriva sin 

postoperativa smärta. 

Metod 

Kvalitativ 

explorativ design med 

kritisk incidentteknik 

 

Datainsamling 

Semistrukturerad 
intervju 

Antal 

22 intervjuer 

Hälften män och 

hälften kvinnor 

20–91 år 

Patienters upplevelse 

av smärtlindring 

grundar sig i 

patienters förmåga att 
kunna beskriva sin 

smärta, patienters 

kunskap om smärta 
och smärtlindring och 

patienters förmåga att 

kunna hantera sin 
upplevda smärta.  

 

Vårdavdelningens 
resurser att ge 

smärtlindring grundar 

sig i 
sjukvårdspersonalens 

rutiner och arbetssätt. 

 

Patienter använde sig 

av aktiva eller passiva 

strategier för att 
beskriva sin smärta. 

 

Granskningspoäng: 

Grad 1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Författare 

Årtal 

Land  

Problem och syfte Ansats och metod Urval och 

studiegrupp 

Huvudsakligt 

resultat 

Kvalitetsgranskning 

Författare 

Ewa Idvall, Anna 

Bergqvist, Jenny 

Silverhjelm, Mitra 
Unosson 

 

Årtal 

2008 

 

Land 

Sverige  

 

Titel 

Perspectives of 

Swedish patients on 

postoperative pain 

management 

 

 

Problem  

Det finns få studier 

med kvalitativ ansats 

med patientintervjuer 
för att identifiera 

patienters erfarenhet 

av postoperativ 

smärtbehandling. 

 

Syfte 

Beskriva 

kirurgpatienters 

upplevelser av den 
postoperativa 

smärtbehandlingen 

under 
sjukhusvistelsen. 

Metod 

Deskriptiv kvalitativ 

metod 

 

Datainsamling 

Kvalitativa intervjuer  

Antal 

30 patienter 

11 män i åldern 

31–80 år 

19 kvinnor i åldern  

25–87 år 

Tre kategorier 

framkom: 

Patienters kunskap 

om smärta, som 
kunde vara i form av 

egna tidigare 

upplevelser, 

närståendes 

upplevelser och av 

skriftlig eller muntlig 
information från 

sjukvårdspersonal. 

Patienters inställning 
till smärtlindring, 

berodde på patienters 

egna strategier, råd 
eller hjälp av 

anhöriga eller vänner 

och 
rekommendationer 

från 

sjukvårdspersonal 

 

Patienters bild av 

vårdpersonal som 
experter på 

smärtlindring och 

därav uppmärksamma 
och känsliga för 

vårdpersonalens 

attityd till 
smärtlindring. 

Granskningspoäng: 

Grad 1 

 



 

 

 

 

Författare 

Årtal 

Land  

Problem och syfte Ansats och metod Urval och 

studiegrupp 

Huvudsakligt 

resultat 

Kvalitetsgranskning 

Författare 

Maud Joelsson, Lars-

Erik Olsson, Eva 

Jakobsson 

 

Årtal 

2010 

 

Land 

Sverige 

 

Titel 

Patients´ experience 
of pain and pain relief 

following hip 

replacement surgery 

Problem 

Årligen genomgår 

många patienter 

höftproteskirurgi. 
Tidigare forskning 

har fokuserat på 

smärtans långsiktiga 

effekter efter 

höftproteskirurgi och 

inte fokuserats 
patienternas 

subjektiva och tidiga 

smärtupplevelser.  

 

Syfte 

Att beskriva 
patienters upplevelser 

av smärta och 

smärtlindring efter 
höftproteskirurgi. 

Metod 

Deskriptiv kvalitativ 

metod 

 

Datainsamling 

Kvalitativa intervjuer 

Antal 

15 patienter 

55–75 år 

Både män och 
kvinnor 

 

 

Den postoperativa 

smärtupplevelsen Två 

huvudkategorier 

framkom: 

Upplevelsen av 

postoperativ smärta 

som delades in i tre 

underkategorier. 

Tid, fysisk aktivitet 

och postoperativ 
smärt intensitet. 

 

Postoperativ 
smärtlindring delades 

in i två 

underkategorier.  

Vårdåtgärder och 

egenvårdshandlingar. 

Granskningspoäng: 

Grad 2 

 

 

 

 



 

 

 

 

Författare 

Årtal 

Land  

Problem och syfte Ansats och metod Urval och 

studiegrupp 

Huvudsakligt 

resultat 

Kvalitetsgranskning 

Författare 

Kirsten Kaptain, 

Vibeke Bregnballe, 

Pia Dreyer 

 

Årtal 

2016 

 

Land 

Danmark 

 

Titel 

Patient participation 
in postoperative pain 

assessment after spine 

surgery in a recovery 

unit 

Problem 

Forskning visar att 

patienter efterfrågar 

effektiv 
individanpassad 

postoperativ 

smärtlindring. 

 

Syftet 

Att undersöka 
patienters delaktighet 

i den postoperativa 

smärtlindringen på 
uppvaksavdelning 

efter ryggkirurgi. 

Metod 
Fenomenologisk 

hermeneutiskmetod 

 

Datainsamling 

Kvalitativa intervjuer 

Antal 

15 patienter 

20–81 år 

8 kvinnor och 7 män 

 

Tre teman framträder: 

Kommunikation och 

kunskap  

Smärtskattning 

Relationen mellan 

patient och 

sjuksköterska 

 

Granskningspoäng: 

Grad 1 

 

 

 

 



 

 

 

 

Författare 

Årtal 

Land  

Problem och syfte Ansats och metod Urval och 

studiegrupp 

Huvudsakligt 

resultat 

Kvalitetsgranskning 

Författare 

V. Lorentzen, 

 I.L. Hermansen, 

 M. Botti 

 

Årtal 

2011 

 

 

Land 

Danmark 

 

Titel 

A prospective 

analysis of pain 

experience, beliefs 
and attitudes, and 

pain management of a 

cohort of Danish 
surgical patients 

Problem 

 Över hela världen 

kommer rapporter en 

frekvens av 20–80% 
med måttlig till svår 

postoperativ smärta 

 

Syfte 

Att bedöma kvalitén 

av Dansk 

postoperativ 

smärtlindring av 

patienter, genom att 
undersöka deras 

smärtupplevelse, tro 

på smärta och 
smärtlindring och 

relationen till 

smärtintensitet och 

påverkan av 

funktioner och 

smärtbehandling. 

Metod 

Deskriptiv kvantitativ 

metod 

 

Datainsamling 

APS-POQ-enkät 

intervjuer och 
kompletterande frågor  

Antal 

424 patienter 

18–93 år 

45,8 % män och 
54,2% kvinnor 

Patienter fyra olika 

kirurgiska 
specialiteter 

45,5% av patienterna 

rapporterade 

okontrollerad 

postoperativ smärta. 
Endast 50% av 

patienterna fick starka 

opioider var de trots 
det var 88,4% nöjda 

med sin 

smärtlindring.   

Granskningspoäng: 

Grad 1 

 



 

 

 

 

Författare 

Årtal 

Land  

Problem och syfte Ansats och metod Urval och 

studiegrupp 

Huvudsakligt 

resultat 

Kvalitetsgranskning 

Författare 

Jacqueline FM van 

Dijk, Marieke J 

Schuurmans, Eva E 
Alblas, Cor J 

Kalkman and 

Albert JM van 
Wijck 

 

Årtal 

2017 

 

 

Land 

Nederländerna  

 

Titel 

Postoperative pain: 

knowledge and 
beliefs of patients 

and nurses 

 

 

Problem 

Patienters och 

sjuksköterskors 

felaktiga kunskaper 
om postoperativ 

smärtlindring 

hindrar 

användandet av 

lämpliga 

smärtstillande 
läkemedel. 

 

Syfte 

Att beskriva 

patienters och 

sjuksköterskors 
kunskap och tro 

beträffande 

smärtlindring 

Metod 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

 

 

Datainsamling 

Enkät 

Antal 

760 patienter 

381 patienter i 

interventionsgruppen 

Medelålder 53,8 år  

50 % kvinnor 

379 patienter i 
kontrollgruppen 

Medelålder 54,3 år 

47% kvinnor 

 

 

Kunskapsnivån om 

postoperativ smärta 

och smärtlindring. 

var signifikant högre 
i 

interventionsgruppen 

än i kontrollgruppen, 
men ingen skillnad i 

patienters tro om 

postoperativ smärta 
och smärtlindring 

 

Granskningspoäng: 

Grad 2 
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