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Sammanfattning  
Bakgrund: Den postoperativa smärtan är den smärta som uppstår efter ett 
kirurgiskt ingrepp. Den viktigaste komponenten i den postoperativa omvårdnaden 
efter operation är en adekvat smärtlindring för patienten, då den postoperativa 
smärtan kan upplevas vara ett stort problem då den kan orsaka en känslomässig 
stress och ångest. En underbehandlad eller obehandlad postoperativ smärta kan 
även leda till konsekvenser för patienten i form av minskad livskvalité eller en 
svårbehandlad kronisk smärta. Sjuksköterskans uppgift vid den postoperativa 
smärtan är att lindra med farmakologisk och icke-farmakologisk behandling samt 
utvärdera effekten av smärtlindringen, förhindra komplikationer som kan uppstå 
vid smärtan samt involvera patient och närstående i behandlingen. Syfte: Att 
beskriva patienters upplevelser av postoperativ smärta. Metod: Studien är en 
allmän litteraturöversikt baserat på 11 kvalitativa artiklar. Sökningar av artiklar har 
genomförts i CINAHL complete och PubMed. Samtliga artiklars kvalité har 
granskats och analys av deras resultat har gjorts med konventionell innehållsanalys. 
Resultat: Studiens resultat som framkommit redovisas i fyra huvudkategorier och 
åtta underkategorier. Kategorierna redovisar patientens postoperativa 
karakterisering av smärtan, patientens upplevelse av sjuksköterskans inverkan på 
den postoperativa smärtan, upplevelsen av behandling vid den postoperativa 
smärtan samt postoperativ smärta och upplevd livskvalité. Diskussion: Den 
postoperativa smärtan är en individuell upplevelse, att en obehandlad kan ha stora 
konsekvenser för samhället diskuteras. Det lyfts även fram att sjuksköterskans 
bemötande påverkar patientens smärtupplevelse samt vikten av icke-
farmakologiska omvårdnadsåtgärder vid den postoperativa smärtan.  
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Abstract  

Background: The postoperative pain is the pain that occurs after a surgical 
procedure. The most important component in postoperative care after surgery is an 
adequate pain relief for the patient, as the postoperative pain can be experienced as 
a major problem for the patient as it can cause emotional stress and anxiety. An 
undertreated or untreated postoperative pain can also lead to consequences for the 
patient in the form of reduced quality of life or a chronic pain. The nurse's task in 
the postoperative pain is to relieve with pharmacological and non-pharmacological 
treatment and evaluate the effect of the pain relief, prevent complications that may 
occur in the pain and involve the patient and relatives in the treatment. Aim: To 
describe patients' experiences of postoperative pain. Method: The study is a general 
literature review based on 11 qualitative articles. Article searches have been 
performed in CINAHL complete and PubMed. The quality of all articles has been 
reviewed and analysis of their results has been done with conventional content 
analysis. Results: The results of the study reported in four main categories and eight 
subcategories. The categories present the patient's postoperative characterization of 
the pain, the patient's experience of the nurse's impact on the postoperative pain, 
the experience of treatment for the postoperative pain and postoperative pain and 
perceived quality of life. Discussion: That the postoperative pain is an individual 
experience and that an untreated pain can have major consequences for society is 
discussed. It is also discussed that the nurse's treatment affects the patient's pain 
experience and the importance of non-pharmacological nursing measures in the 
postoperative pain. 
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Inledning 
En adekvat behandling av den postoperativa smärtan är en grundläggande mänsklig 

rättighet för patienten. En adekvat hantering av den postoperativa smärtan bör anses 

vara en av hörnstenarna i den personcentrerade omvårdnaden. Under de senaste 20 

åren har det funnits rekommendationer och evidensbaserade riktlinjer för den 

postoperativa smärtbehandlingen (Chandler et al, 2003). Trots detta hanteras den 

postoperativa smärtan otillräckligt och patienter upplever fortfarande en onödigt 

måttlig till svår postoperativ smärta (Dolin et al, 2002). En otillräckligt behandlad 

postoperativ smärta är idag en vanlig orsak till att patienter känner sig missnöjda 

med vården (Meissner, 2015). Smärtlindringen idag baseras oftast på vilket 

kirurgiskt ingrepp som utförts och inte efter patientens egen upplevelse. Genom att 

undersöka hur den enskilde patienten upplever den postoperativa smärtan ökar 

möjligheten för att ge en individbaserad och förmodligen förbättrad smärtlindring 

(Svensk förening för anestesi och intensivvård, 2010).  

Bakgrund 
Enligt Karolinska institutet (u.å.) är definitionen av begreppet postoperativ den vård 

och omvårdnad patienten erhålls efter en genomgången operation där patientens 

fysiologiska och psykologiska behov möts. Syftet med den postoperativa vården är 

att återställa patientens fysiologiska funktioner, förebygga postoperativa 

komplikationer och förhindra att patienten får en lång vistelse på sjukhus. 

Sjuksköterskor med erfarenhet av ett specialiserat operationsområde tillhandahåller 

den postoperativa vården som ofta kräver specifika insatser beroende på operation. 

Patienter som vårdas postoperativt övervakas och bedöms kontinuerligt för att 

identifiera försämring av tillstånd (Liddle, 2013). En optimal postoperativ vård för 

patienten involverar ett multidisciplinärt team av vårdpersonal och ett 

personcentrerat förhållningssätt för att undvika postoperativa komplikationer och 

möjliggöra en snabb återhämtning för patienten fysiskt (Tyson & Creagh-Brown, 

2018). En av de viktigaste komponenterna i den postoperativa omvårdnaden är en 

adekvat behandling av patientens upplevelse av smärtan (Liu et al., 2007).  
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Enligt Birkler (2007) är en upplevelse något som uppfattas, medvetandegörs och 

får en betydelse för en person. Det mänskliga vetandet brukar skiljas mellan att vara 

subjektivt och objektivt. När något handlar om individens egna upplevelser 

benämns det som något subjektivt (Birkler, 2007). Livsvärld är en subjektiv värld 

som människan upplever ur ett förstapersonsperspektiv. Patientens livsvärld skiljer 

sig avsevärt från sjuksköterskans. Livsvärld är patientens sanning av den vardag 

som upplevs i nuet. För att ha möjlighet att visa patienten god omsorg och utgå från 

dennes situation bör sjuksköterskan bilda sig en uppfattning av patientens livsvärld 

och förstå hur patienten upplever den (Birkler, 2007).  

 

I den personcentrerade omvårdnaden är det av störst intresse att veta hur patienten 

upplever sin sjukdom, symtom och dess inverkan på livet i ett vardagligt 

sammanhang. Den medicinska sjukdomsbilden prioriteras inte. Den 

personcentrerade omvårdnaden grundar sig i att patientens tro och värderingar 

respekteras. Lika så att patienten får vara delaktig i beslutsfattandet och får en 

holistisk vård (McCormack & McCance, 2017). Det är viktigt att patientens egen 

berättelse träder fram för att sjuksköterskan ska få information om vad patienten 

själv värdesätter utifrån sin livsvärld. Patientens egen berättelse är grunden till 

partnerskapet mellan patienten och sjuksköterskan. Genom att sjuksköterskan ger 

patienten möjlighet att berätta sin egen berättelse upplever patienten att dennes 

erfarenheter, känslor, övertygelser och preferenser är viktiga överväganden för 

sjuksköterskan. I samband med detta flyttas fokus från sjukdomen till personen som 

lever med sjukdomen (McCormack & McCance, 2017). Kommunikationen mellan 

sjuksköterskan och patienten är viktigt i den personcentrerade omvårdnaden och 

ger förutsättningar för att skapa en gemensam förståelse för sjukdomsupplevelsen. 

Detta tillsammans med diagnosen och symtomen ger sjuksköterskan en grund för 

att diskutera och planera vården tillsammans med patienten. Vid behandling bör 

sjuksköterskan tillsammans med patienten komma fram till vilket 

behandlingsalternativ som passar patientens livsstil, preferenser, värderingar och 

sjukdomstillstånd utifrån patientens egen upplevelse (McCormack & McCance, 

2017).  
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En av de främsta och framför allt viktigaste uppgifterna för sjuksköterskan är att 

lindra patientens upplevda smärta (Svensk sjuksköterskeförening, 2020). 

Sjuksköterskan ska tillhandahålla patienten smärtstillande i god tid inför eventuella 

förbandsbyte, sjukgymnastik och så vidare. Sjuksköterskan ska även utvärdera 

resultatet av smärtlindringen, använda sig av icke-farmakologiska metoder för att 

göra smärtan tolerabel samt eliminera andra orsaker som kan orsaka obehag för 

patienten. Sjuksköterskan ska se till att patienten vårdas i en lugn miljö, utföra 

regelbundna lägesändringar för att eliminera trycksår och förbättra cirkulationen 

samt uppmuntra patienten att röra extremiteterna i sängen för att minska 

muskelpåverkan och stärka cirkulationen (Yüceer, 2011). En framgångsrik 

postoperativ smärtbehandling kräver en teaminsats från sjuksköterskan som 

inkluderar närstående men framför allt patientens egen upplevelse (Yilmaz & 

Gürler, 2011). Upplevelsen hos patienten kan bli sämre eller bättre beroende på 

vården som ges utifrån de behov som patienten har (Sandman & Kjellström 2018). 

Av denna anledning är det viktigt att patienten engageras i behandlingen och det 

mest tillförlitliga för sjuksköterskan är att utgå ifrån är patientens egen upplevelse 

av smärtan (Leykin et al., 2014). 

 

Smärta är en obehaglig och känslomässig upplevelse associerad med vävnadsskada 

eller hot om vävnadsskada. Smärta är alltid en upplevelse som är personlig och 

påverkas i olika grader av biologiska, psykologiska och sociala faktorer. Andra 

faktorer som påverkar upplevelsen av smärta kan vara förknippat med patienten 

själv, sjuksköterskan eller den omgivande miljön (International Association for the 

Study of Pain, 2017). Smärta klassificeras i nociceptiv smärta, neuropatisk smärta, 

samt idiopatisk smärta (Anwar, 2016). Den vanligaste klassifikationen vid 

postoperativ smärta är den nociceptiva smärtan som sedan delas in i somatisk 

smärta (i leder och muskler) samt visceral smärta (i inre organ). Beroende på 

smärtans tidsförlopp och varaktighet delas den in i en akut eller kronisk smärta. 

Vanligtvis är det den akuta smärtan som uppstår postoperativt efter kirurgi (Anwar, 

2016).  
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Den postoperativa smärtan definieras som den smärta vilken uppstår efter 

kirurgiska ingrepp och operationer (Karolinska institutet u.å.). Den postoperativa 

smärtan försvinner vanligtvis efter dagar till veckor men kan kvarstå så länge 

läkningsprocessen sker (Anwar, 2016). En underbehandlad postoperativ smärta kan 

vara en bidragande faktor till en utveckling av kronisk smärta. Den kroniska 

smärtan är i allmänhet en svårbehandlad smärta som varar i mer än tre månader och 

svarar inte på smärtbehandling (Anwar, 2016). En adekvat smärtlindring i det 

postoperativa skedet minskar risken för att patienten utvecklar en långvarig smärta. 

Den postoperativa smärtan behandlas oftast med vanliga analgetika i form av 

paracetamol, non steroid anti-inflammatory drugs (NSAID) samt opioider (Kyung-

Hoon, 2020). En effektiv postoperativ smärtbehandling leder till minskad risk för 

postoperativa komplikationer och en ökad komfort för patienten (Rawal, 2016). En 

svår postoperativ smärta sju dagar efter genomgången operation kan påverka både 

fysiskt såväl psykiskt välbefinnande hos patienten. En underbehandlad postoperativ 

smärta kan begränsa fysisk aktivitet samt leda till en ökad ångest (Taylor et al., 

2013). Den postoperativa smärtan är en individuell och subjektiv upplevelse som 

påverkas av många olika faktorer (Harper et al., 2007). Enligt Manias (2004) kan 

smärtan inte mätas med några objektiva instrument på grund av att det är en 

subjektiv upplevelse. Smärtan kan i stället mätas indirekt av sjuksköterskan genom 

att utvärdera vad patienten själv uppger om smärtan och hur patienten agerar.  

 

Den postoperativa smärtan kan leda till oönskade konsekvenser för patienten. 

Konsekvenser som kan uppstå är exempelvis en känslomässig stress och en 

påverkan på patientens upplevda livskvalité. En postoperativ smärta som dessutom 

är underbehandlad ökar risken för att patienten utvecklar en kronisk och 

svårbehandlad smärta. Sjuksköterskan behöver därför ha en förståelse för hur 

patienten upplever den postoperativa smärtan för att smärtlindringen och 

omvårdnaden ska kunna effektiviseras och möta patientens behov.  
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Syfte 
Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av postoperativ smärta.  

Metod 

Design 
 
Design på studien är en allmän litteraturöversikt baserad på kvalitativa studier. En 

kvalitativ studie har som syfte att bidra med en ökad förståelse för en person och 

dennes livssituation samt dess levda erfarenhet av det som studeras (Henricsson & 

Billhult, 2017).  Syftet med en allmän litteraturöversikt är att skapa en översikt över 

kunskapsläget inom ett omvårdnadsrelaterat område eller om ett problem inom 

sjuksköterskans kompetensområde. Det görs genom att ta reda på befintlig 

forskning för att erhålla en uppfattning om vad som tidigare har studerats (Friberg, 

2017a). Den här allmänna litteraturöversikten innehåller insamlade data från 11 

vetenskapliga artiklar.  

Sökvägar och urval 
 
En pilotsökning gjordes vid arbetets början i databasen CINAHL 

complete.  Pilotsökningen gjordes för att verifiera att tillräckligt material fanns 

tillgängligt. Pilotsökningen var även en förberedelse inför slutgiltig sökning (Polit 

& Beck, 2021). Den slutgiltiga sökningen av vetenskapliga artiklar gjordes sedan i 

databaserna CINAHL complete och PubMed (Se bilaga 1 och 2). CINAHL 

complete och PubMed är databaser med inriktning på ämnesområdena 

omvårdnadsvetenskap och medicin (Östlundh, 2017). Utifrån studiens syfte 

identifierades nyckelorden patienter, upplevelse och postoperativ smärta. För att 

utöka sökningen identifierades synonymerna till nyckelorden med hjälp av 

karolinska institutets hemsida för MESH. Nyckelorden samt synonymer fördelades 

i olika sökblock (Se bilaga 1 och 2). Sökblocken lades sedan ihop för att söka med 

alla synonymer tillsammans. Eftersom de första sökningarna resulterade i ett stort 
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antal artiklar som var kvantitativ forskning trots ett sökblock med ordet upplevelser 

lades ett sökblock till med kvalitativa studier samt tillhörande synonymer. Detta för 

att begränsa sökningen till endast kvalitativa artiklar. Detta medförde träffar med 

mer relevanta artiklar för denna studie.  

 

Sökning gjordes med fritext och ämnesord.  Sökning med fritext visar endast 

artiklar för författaren använt exakt samma termer som angivits i sökningen. Därav 

var det viktigt att söka på olika varianter av sökorden. Vid sökning med ämnesord 

består sökningen av olika termer. Varje term motsvarar både ett ord och dess 

synonymer. Ämnesord användes därför för att få fram alla artiklar gällande valt 

område. Då termen även söker på synonymer hittas artiklar inom valt område även 

om författarna har använt sig av andra ord (Karolinska institutet, 2021). Boolesk 

söklogik i form av AND och OR användes i sökningarna Genom att sökningen 

gjordes med boolesk söklogik markerades valda ord och hur dessa skulle 

kombineras i sökningen. AND användes för att koppla ihop två söktermer. Detta 

gjorde att de valda databaserna visade artiklar som handlade om både patient och 

upplevelser. OR användes för att få träff på några eller båda termer det söktes på. 

Sökningen genomfördes även med trunkering (*). Genom att sökningen gjordes 

med trunkering ökade möjligheterna att få träffar på artiklar som innehöll sökordens 

alla böjningsformer (Östlundh, 2017). Frassökning användes till vissa sökord. Det 

gjordes genom att sätta citattecken runt frasen det söktes på, exempelvis 

“Postoperative pain”. På så sätt begränsades sökresultatet och relevanta artiklar 

hittades lättare (Karolinska institutet, 2020).  

 

Sökningen i CINAHL complete gav 1,714 träffar. Efter avgränsning med 

inklusionskriterierna peer-reviewed, engelskspråkig, publikations år 2005–2021 

samt ålder över 18 år gav det 444 artiklar. Peer-reviewed innebär att artiklarna är 

granskade av ämnesexperter innan publicering (Östlundh, 2017). Efter att ha läst 

titlarna var 14 artiklar relevanta för syftet och efter att ha läst abstract var 10 artiklar 

fortfarande relevanta. Till slut var fem artiklar relevanta i förhållande till studiens 

syfte efter att samtliga har granskats och analyserats. Sökningen i PubMed gav 626 

träffar. Då avgränsningen peer-reviewed inte finns tillgängligt i PubMed användes 
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endast avgränsningarna engelskspråkig, publikations år 2005–2021 samt ålder över 

18. Sökningen resulterade då i 319 träffar varav 11 artiklars titlar var relevanta för 

syftet. Vidare efter att ha läst alla abstract var sju artiklar relevanta, slutligen var 

fyra artiklar relevanta för studiens syfte efter granskning- och analysprocessen. Två 

artiklar söktes fram med hjälp av en manuell sökning då dessa hittades utanför 

sökningarna genom referenslistor i tidigare forskning. Då artiklarna var relevanta 

för studiens syfte valdes dessa att tas med i resultatet. En manuell sökning kan 

innebära sökning i referenslistor till artiklar som redan är utvalda för att hitta nya 

källor (Karlsson, 2017).  Inklusionskriterierna för artiklarna bestod av patienter i 

åldern 18+ som genomgått ett kirurgiskt ingrepp och vårdats postoperativt inom 

slutenvården. Exklusionskriterier var artiklar där patienterna genomgått 

dagkirurgiska operationer.  

  

Granskning och analys 
 
Efter sökningarna i valda databaser utförts började granskningen med att titlarna på 

artiklarna lästes. Vid relevanta titlar för studiens syfte lästes abstract igenom. 

Artiklar som sedan var relevanta valdes ut för fortsatt granskning. Efter första 

urvalet av artiklar utifrån dess syfte och abstract granskades de med hjälp av HKR:s 

granskningsmall för kvalitativa studier utformad av Blomqvist et al., (2016). Alla 

valda artiklar behövde ha en hög standard för att gemensamt kunna utforma ett 

resultat (Polit & Beck, 2017). De valda artiklarna granskades gemensamt och 

utifrån mallen bedömdes artiklarnas kvalité och vilka som kunde inkluderas och 

vilka som skulle exkluderas (Friberg, 2017b). Kvalitén på artiklarna utgjordes av 

dess överförbarhet, verifierbarhet, tillförlitlighet och pålitlighet (Danielsson, 2017). 

I samband med granskningen dokumenterades även artiklarna samtidigt i en 

artikelöversikt för kommande analys till resultatet. Efter granskning bestämdes 

vilka artiklar som skulle ingå i analysen. Inga artiklar exkluderades på grund av 

bristande kvalité.  

 

Analys genomfördes med konventionell innehållsanalys vilket är en induktiv analys 

där koder och kategorier kommer från texten som analyseras (Danielsson, 2017). I 
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första steget i analysen lästes de valda artiklarna igenom flera gånger enskilt för att 

helheten och innehållet skulle förstås. Efter den upprepade genomläsningen 

kodades meningsbärande stycken i artiklarna gemensamt och skrevs upp. Exempel 

på hur analys genomförts visas i tabell 1. En kod är samlingsnamn för det 

meningsbärande i stycket och kan beskrivas med ett enstaka ord. Koderna är 

textnära och kan ses som ett stöd för att förstå sammanhanget i texterna (Danielsson, 

2017). Efter kodning identifierades likheter och skillnader utifrån koderna som 

framkommit under analysprocessen. Efter sammanställning av likheter och 

skillnader i resultatet skapades lämpliga underkategorier. Utifrån underkategorierna 

som framkommit från resultatet skapades lämpliga huvudkategorier. Kategorier 

och underkategorier redovisas nedan i figur 1. En artikel exkluderades sent i 

analysprocessen under framställning av resultat då studien hade genomförts ett 

halvår efter patientens genomgångna operation i hemmiljö. Artikeln valdes att 

exkluderas då tiden efter operationen kan ha påverkat patientens upplevelser, 

exempelvis genom att patienten inte minns den postoperativa smärtan tillräckligt 

bra för att spegla den sanna upplevelsen.  

 

Tabell 1. Exempel på kodning i analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet  

Kod  Underka
tegori  

Kategori  

“...the worst thing 
postoperatively 
was inability to 
sleep due to pain 
especially at 
night. Despite I 
take pain killers, I 
feel pain and 
discomfort. I 
wake up many 
times at night and 
I feel 
embarrassed to 
keep bothering 
nurses…”. 
(Shoqirat, 2013 s. 
613). 

Upplevelsen av 
den 
postoperativa 
smärtan var så 
påtaglig att det 
orsakade 
sömnstörningar 

Postoperativa 
smärtans 
inverkan på 
sömn  

Lidande 
sömn  

Postoperativ 
smärta och 
upplevd 
livskvalité 
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Etiska överväganden 
 
Förförståelsen för studien skrevs ner när syftet hade formulerats för att inte påverka 

kommande resultat. En förförståelse är författarnas uppfattningar av valt ämne 

innan studien har påbörjats (Priebe & Landström, 2017). Genom att redovisa 

förförståelsen kommer egna erfarenheter som kan ha påverkat studien fram. Att 

redovisa förförståelsen stärker trovärdigheten för studien (Priebe & Landström, 

2017). För att stärka studiens trovärdighet har artiklar med resultat som inte svarar 

på förförståelsen inkluderats och inga artiklar har därmed exkluderas på grund av 

författarnas egna åsikter. Enligt Helsingforsdeklarationen vilket är en central 

forskningsetisk riktlinje är en av dem grundläggande principerna att omsorg om 

individen alltid måste gå före vetenskapens och samhällets intressen. En annan 

princip enligt deklarationen är att ett samtycke ska inhämtas från deltagare vid 

forskning som använder sig av identifierbara data för insamling och analys. Vidare 

ska deltagarnas privatliv respekteras och information ska behandlas konfidentiellt 

för att minimera studiens inverkan på deltagarnas integritet och personlighet (World 

medical association, 2021). Artiklarna som har valts ut under arbetets gång är etiskt 

godkända av diverse etiska kommittéer. I samtliga valda artiklar som utformat 

resultatet i denna studie har forskarna lämnat ett informerat samtycke skriftligt eller 

muntligt samt tagit hänsyn till patienternas konfidentialitet genom anonymitet.  

 

Förförståelse 
 
Innan projektplanen påbörjades skrevs förförståelsen ner. Förförståelsen för denna 

litteraturstudie bygger på tidigare arbetserfarenheter och verksamhetsförlagda 

utbildningar inom slutenvården. Vi har uppmärksammat att postoperativ smärta hos 

patienterna är vanligt förekommande efter alla slags ingrepp och operationer. Samt 

att patienterna ofta efterfrågar läkemedel vid behov utöver den smärtlindring som 

ges enligt ordination på regelbundna tider. Vi upplever att som patient finns det ofta 

rädsla för att det ska göra mer ont efter operationen. Men även en otillräcklig tillit 
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för vad läkemedel i kombination med andra omvårdnadsåtgärder kan göra för att 

minska smärtan. Vi upplever även att patientens smärtupplevelse förminskas och 

att det inte ges tillräckligt med information gällande postoperativ smärta av 

sjuksköterskan. Vi har även uppmärksammat ett samband mellan nedsatt fysisk 

aktivitet, försämrad aptit, försämrad sömnkvalitet och smärta. Vår uppfattning är 

att dessa faktorer ofta förlänger vårdtiden för patienterna. 

Resultat 
 
Resultatet av studien är en sammanställning av 11 kvalitativa artiklar. Artiklarna är 

publicerade mellan 2005–2021. Studierna är genomförda i Sverige (4), USA (3), 

Iran (1), Nederländerna (1), Ghana (1) och Jordanien (1). Studierna är utförda på 

slutenvårdsavdelningar där deltagarna har vårdats postoperativt. Studiens resultat 

redovisas i löpande text genom fyra huvudkategorier samt två underkategorier, se 

figur 1. Huvudkategorierna är Att uppleva postoperativ smärta, Sjuksköterskans 

betydelse, Upplevelsen av behandling samt Smärtans påverkan på livskvalitén. 

Resultat av respektive kategori och subkategori redovisas nedan där citat inkluderas 

för att spegla deltagarnas upplevelser av den postoperativa smärtan.   

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Patientens upplevelse av postoperativ smärta 
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postoperativ 
smärta 

Smärtans karaktär 
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Behovet av information och kunskap  
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smärtbehandlingen 
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Känslan av osjälvständighet, hopplöshet 
och meningslöshet  
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Att uppleva postoperativ smärta 
 
Under kategorin Att uppleva postoperativ smärta presenteras hur smärtans karaktär 

upplevdes, hur länge smärtan upplevdes samt vilka känslor som uppstod vid 

upplevelsen av den postoperativa smärtan. Kategorin innehåller underkategorierna 

Smärtans karaktär samt Oro och rädsla.  

Smärtans karaktär 

Hur den postoperativa smärtan tolererades varierade och påverkades av dess 

intensitet och karaktär (Idvall et. Al. 2008; van Dijk et. Al., 2016). Smärtan 

upplevdes vara molande, stickande, huggande samt brännande (Eriksson et. Al., 

2015; Joelsson et. Al., 2009;). Smärtan kunde även upplevas som ett obehag i 

kroppen eller beskrivas som en sorts ömhet. Smärtan upplevdes vara väldigt 

intensiv, plågsam och icke hanterbar (van Dijk et. Al., 2015) Smärtans karaktär 

framkallade känslor och reaktioner från patienten i form av gråt, skrik och 

skakningar. Vid rörelse kunde även en svimningskänsla uppstå (Azito & Adejumo, 

2014; Bergh et. Al., 2005; Foust Winton et. Al, 2020; Joelsson et. Al., 2009; Lemay 

et al., 2018).  Upplevelsen av den postoperativa smärtan beskrevs som att patienten 

inte kände sig som vanligt, i stället ansåg sig patienten vara sjuk (Lemay et al., 

2018).  

 

Det framgick även att den postoperativa smärtan inte upplevdes vara ett stort 

problem och i kortare stunder kunde smärtan upplevas vara hanterbar eller helt 

frånvarande. Smärtan hade då upplevts vara lätthanterlig och påverkade inte 

patienten i så stor utsträckning och behövde då inte lindras med extra smärtstillande 

(Van Dijk et. al., 2015). Smärtan ansågs vara något normalt och oundvikligt 

oberoende vilken operation som hade genomgåtts (Aziato & Adjeumo, 2014; Bergh 

et al., 2005; Foust Winton et al., 2020; Gardner et al., 2005; Joelsson et al., 2009; 

Rejeh & Vaismoradi, 2009; van Dijk et al., 2015).  
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Smärtan var oberäknelig och kunde uppkomma närsomhelst för att sedan avta. 

Antingen fluktuerade smärtan över tid eller så var den närvarande hela tiden (Bergh 

et al., 2005; Eriksson et al., 2015). Smärtan försöktes uthärdas så länge som möjligt 

(Eriksson et al., 2015). Den första postoperativa dagen direkt efter genomgången 

operation var smärtan som mest intensiv för att sedan gradvis minska under 

vårdtiden. När på dygnet smärtan upplevdes vara som värst varierade mellan 

morgon och natt (Aziato & Adjeumo, 2014; Foust Winton et al.,2020; Joelsson et 

al., 2009).  

 

Den postoperativa smärtan uppstod både i vila och rörelse. Upplevelsen av smärta 

vid rörelse begränsade patienten att mobiliseras och mobilisering var då något 

patienten ville undvika (Accardi-Ravid et al., 2019; Bergh et al., 2005; Joelsson et 

al., 2009).  Smärtan sågs som ett symtom som patienten fokuserade på mest under 

den postoperativa vårdtiden (Idvall et. al., 2008; Joelsson et al., 2009; Rejeh & 

Vaismoradi, 2009). Upplevelsen av den postoperativa smärtan var ändå 

hoppingivande, patienten menade på att den med tiden skulle bli bättre samt att 

smärtan inte skulle förbli det framträdande minnet av vårdtiden (Bergh et al., 2005; 

Joelsson et al., 2009). 

Oro och rädsla 
Med den postoperativa smärtan uppkom känslor av oro och rädsla. Det fanns en oro 

att den akuta smärtan i framtiden skulle utvecklas till en kronisk smärta och att den 

aldrig skulle försvinna. Det fanns även en oro inför framtiden. Mycket av denna oro 

grundade sig i att patienten var rädd för att inte klara sig själv efter vårdtiden 

(Shoqirat, 2013). Upplevelsen av den postoperativa smärtan var dock inte alltid 

oönskad av patienten. Det ansågs då att det var bättre att uppleva smärtan i stället 

för att få smärtlindring trots att den var mycket påfrestande. Orsaken till detta var 

att patienten upplevde en oro och rädsla för ett beroende av olika läkemedel. 

Patienten ansåg då att det var bättre att ha ont i stället för att inta läkemedel och 

oroa sig för ett eventuellt beroende (Accardi-Ravid et. al., 2019; Shoqirat, 2013; 

van Dijk et al., 2015). Smärtan bidrog även till att patienten upplevde en oro och 

rädsla för att dö (Rejeh & Vaismoradi, 2009).  
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” I experienced such a terrible pain… I thought I would die right now. 

Believe me that the fear of pain is not lower than the fear of dying”. 

(Rejeh & Vaismoradi, 2009 s. 71).  

 

 

Sjuksköterskans betydelse   
 
Under kategorin Sjuksköterskans betydelse presenteras känslor relaterat till 

upplevelsen av den postoperativa smärtan i mötet med sjuksköterskan samt 

informationens och kunskapens koppling till upplevelsen. Underrubrikerna är 

Mötet mellan patienten och sjuksköterskan och Behovet av information och 

kunskap.   

Mötet mellan patienten och sjuksköterskan  
Upplevelsen av att sjuksköterskan inte trodde på patientens postoperativa smärta 

och underskattade den uppstod under vårdtiden. När patienten regelbundet påtalade 

smärtan för sjuksköterskan gav sjuksköterskan ett intryck av irritation i bemötandet. 

En oro för att anses vara gnällig och tjatig vid önskad hjälp med smärta uppstod då. 

Detta orsakade en brist på förtroende för sjuksköterskan och hindrade patienten från 

att uttrycka hur smärtan upplevdes. Känslor som uppstod då hos patienten var 

ledsamhet, en känsla av att bli kränkt, irritation och ilska. Patienten drog sig då för 

att påkalla hjälp och patienten försökte uthärda smärtan själv trots att den var en 

stor påfrestning för att inte behöva tillkalla sjuksköterskan. Detta orsakade att 

smärtan fortsatte upplevas vara påfrestande och patientens smärta förblev 

obehandlad. Patienten ville att sjuksköterskan skulle lyssna utan att vara dömande 

(Aziato & Adjeumo, 2014; Eriksson et al., 2015; Idvall et al., 2008; Rejeh & 

Vaismoradi, 2009; Shoqirat, 2013; van Dijk et al., 2016). 

  

Dålig kommunikation mellan patient och sjuksköterska var en orsak till missnöje 

med den postoperativa smärtan (Eriksson et al., 2015; Idvall et al., 2008) Att påkalla 

hjälp vid en förvärrad smärta var något patienten drog sig från att göra när 
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sjuksköterskan såg upptagen ut. Trots att patienten hade blivit informerad om att 

meddela sjuksköterskan när smärtan upplevdes förvärras eller återkomma gjorde 

inte patienten det i tro om att sjuksköterskan hade viktigare arbetsuppgifter som 

behövde utföras. Patienten ansåg då att den upplevda smärtan var sitt eget fel 

(Eriksson et al., 2015; Shoqirat, 2013).  Patienten förväntade sig att i den 

postoperativa fasen bli behandlad som en unik individ men upplevde att 

sjuksköterskan inte såg patienten på det sättet trots att smärtan var en individuell 

upplevelse. Det orsakade att patienten upplevde sig som en i mängden på 

avdelningen (Rejeh & Vaismoradi, 2010).  

 

En lyhörd, förstående och närvarande sjuksköterska som gav patienten den vård 

som behövdes upplevdes vara en trygghet när den postoperativa smärtan 

förvärrades. När sjuksköterskan arbetade utifrån patientens egna behov blev 

upplevelsen av den postoperativa smärtan positiv (Eriksson et al., 2015; Idvall et 

al., 2008; Rejeh & Vaismoradi, 2009). En kontinuitet bland sjuksköterskorna och 

att bli vårdad av samma sjuksköterska under ett antal dagar gjorde att upplevelsen 

blev bättre och det blev lättare att beskriva den postoperativa smärtan med ord. 

Upplevelsen av smärtan blev mer trygg när det inte fanns ett behov av att nämna 

smärtan själv. Patienten upplevde det därför som att inte vara till besvär när 

sjuksköterskan i stället frågade om smärtan (Eriksson et al., 2015). Ett bra 

bemötande från sjuksköterskan skapade bättre förutsättningar för att identifiera den 

upplevda postoperativa smärtan och det blev lättare för patienten att uttrycka sig i 

ord hur smärtan upplevdes (Eriksson et al., 2015; Rejeh & Vaismoradi, 2009).   

Behovet av information och kunskap  

Information innan operationen om smärtan var en viktig del i upplevelsen av den 

postoperativa smärtan och informationen från sjuksköterskan påverkade 

smärtupplevelsen (Eriksson et al., 2015; Idvall et al., 2008; Rejeh & Vaismoradi, 

2009). Innan operation erhölls varierande information om smärtan. Information om 

den förväntade postoperativa smärtan och att den troligtvis skulle uppstå gavs ut 

medan vid andra tillfällen erhöll patienten ingen information överhuvudtaget 

(Eriksson et al., 2015; Idvall et al., 2008).  Information från sjuksköterskan gällande 
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patientens tillstånd, smärtlindring och tidsintervall varierade. Ibland glömdes det 

bort att ges av sjuksköterskan och ibland upplevde patienten att sjuksköterskan gav 

en god information gällande smärtan och smärtlindringen (Eriksson et al., 2015; 

Idvall et al., 2008). Genom att ha en kunskap och få information gällande 

farmakologisk smärtlindring och att bli delaktig i vad som skulle hända gjorde att 

patienten kände sig mindre sårbar när den postoperativa smärtan uppstod (Rejeh & 

Vaismoradi, 2009).  Bristen på information och kunskap om smärtan bidrog med 

osäkerhet gällande hur mycket smärta patienten förväntades att tåla samt hur 

mycket smärta som ansågs vara normalt att uppleva (Eriksson et al., 2015; Idvall et 

al., 2008). Bristen på information från sjuksköterskan gick så långt att en rädsla för 

att dö uppkom i samband med den postoperativa smärtan (Rejeh & Vaismoradi, 

2009).  

 

Patientens kunskap och förståelse för den smärtlindrande behandlingen upplevdes 

vara begränsad. Att få svar på sina frågor om varför den postoperativa smärtan 

uppstod eller hur lång tid smärtan förväntades bestå var något patienten önskade i 

samband med smärtan. Patienten upplevde att ha kunskap om smärtan och 

smärtbehandlingen var betydelsefullt för upplevelsen av den postoperativa smärtan. 

Patienten ansåg dock att det inte var möjligt att vara mottaglig för information om 

smärtan efter operationen då smärtan kunde upplevas vara som mest intensiv, utan 

uppgav att det hade varit bättre att erhålla informationen innan operation (Rejeh & 

Vaismoradi, 2009; Shoqirat, 2013).   

 

Upplevelsen av behandling  
 
Under kategorin Upplevelsen av behandling presenteras upplevelser av den 

farmakologiska behandlingen samt upplevelsen av olika typer av 

omvårdnadsåtgärder och behandlingsstrategier som användes vid den postoperativa 

smärtan. Kategorin innehåller underkategorierna Den farmakologiska 

behandlingen samt Omvårdnadsåtgärdernas betydelse för smärtbehandlingen.  
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Den farmakologiska behandlingen 
Upplevelsen av smärtbehandlingen vid den postoperativa smärtan var individuell. 

Trots läkemedelsbehandling upplevdes den postoperativa smärtan som icke 

hanterbar (Eriksson et al., 2015; Foust Winton et al., 2020; Shoqirat, 2013). När 

patienten inte erhöll en adekvat smärtlindring och smärtan förblev underbehandlad 

upplevde patienten att sjuksköterskan inte hade tillräcklig kunskap om den 

farmakologiska smärtbehandlingen (Rejeh&Vaismoradi, 2010). Patienten 

accepterade när ytterligare smärtstillande inte kunde ges vid smärta, men det 

orsakade att en känsla av lidande uppstod tills nästa dos kunde intas (Eriksson et 

al., 2015; Foust Winton et al., 2020). Smärtbehandlingen kunde även upplevas vara 

tillräcklig och effektiv mot smärtan (Foust Winton et al., 2020; Joelsson et al., 

2009). Vid en hanterbar smärta upplevdes inget behov alls av smärtlindring (Aziato 

& Adjeumo, 2014; Idvall et. al., 2008; Rejeh & Vaismoradi, 2009; van Dijk et al., 

2015). Upplevelsen av delaktighet i den farmakologiska smärtbehandlingen 

varierade. Det upplevdes att det inte var möjligt att vara delaktig i sin den 

farmakologiska behandlingen då patienten inte förstod vad som gavs, hur det 

verkade och hur mycket som skulle tas och upplevde sig därför inte vara delaktig 

(Accardi-Ravid et. al., 2019). Vid andra tillfällen upplevde patienten en delaktighet 

i vården och ansåg då att smärtlindringen var effektiv och hjälpte mot den 

postoperativa smärtan (Joelsson et al., 2009).  

 

‘Although it has hurt I have received painkillers that have 

helped. All the time it has been me who decides how much I 

should have. It has not been an issue with more pain for me 

as I have received the painkillers I needed.’ (Joelsson et al., 2009 s. 

2835) 

Omvårdnadsåtgärdernas betydelse för smärtbehandlingen 
Genom att använda sig av icke farmakologiska metoder för att hantera smärtan 

upplevde patienten att smärtan minskade. Information om icke farmakologiska 

metoder som kan lindra smärta gavs ut av vårdpersonalen (Idvall et al., 2008). 

Vilken metod som användes och hur den fungerade var individuellt. Att lägga 

värme eller kyla på området där den postoperativa smärtan var framträdande, det 
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minskade upplevelsen påtagligt. Andra omvårdnadsåtgärder som upplevdes vara 

effektivt på den upplevda smärtan var massage eller att lägga något kallt på pannan. 

Att använda olika stöd i form av kuddar i sängen och medicinska hjälpmedel vid 

förflyttning ansågs också underlätta smärtan (Foust Winton et al., 2020; Idvall et 

al., 2008; Lemay et al., 2018). Genom att lyssna på kroppen och anpassa sig efter 

smärtan genom att exempelvis undvika en viss typ av rörelse, placera sig i sängen 

på ett visst sätt som samt försöka slappna av minskade smärtan. När patienten 

väntade på att smärtlindringen skulle utöva sin effekt innan något som innefattar 

rörelse genomfördes upplevdes också en stor smärtlindring (Bergh et al., 2005; 

Eriksson et al., 2015; Foust Winton et al., 2020; Idvall et al., 2008; Joelsson et al., 

2009; Rejeh & Vaismoradi, 2009).   

 

 

Smärtans påverkan på livskvalitén 

Under kategorin Smärtans påverkan på livskvalitén presenteras upplevelser av hur 

livskvalitén blir förändrad av den postoperativa smärtan. Underkategorierna är En 

lidande sömn och Känsla av osäkerhet, hopplöshet och meningslöshet.  

En lidande sömn  
Den postoperativa smärtan upplevdes vara väldigt påtaglig under natten vilket 

orsakade att patienten inte fick den sömn som behövdes. Smärtan orsakade ett 

regelbundet uppvaknande på natten och bidrog till en störd nattsömn.  Trots intag 

av läkemedel orsakade den postoperativa smärtan ett obehag på natten. Sömnen 

blev även lidande på grund av att patienten drog sig från att påtala smärtan för 

sjuksköterskan och fråga efter smärtlindring. Då avdelningen var bemannad med 

färre sjuksköterskor på natten valde patienten att dölja sin smärta för att inte störa 

sjuksköterskan som arbetade. Det orsakade att patienten inte erhöll en adekvat 

smärtlindring nattetid (Aziato & Adjeumo, 2014; Shoqirat, 2013).  Den 

postoperativa smärtans inverkan på sämre sömn påverkade patientens 

koncentrationsförmåga och humör. Det bidrog även till att patienten upplevde en 

sämre livskvalité på dagen till följd av den dåliga sömnen orsakad av smärtan 

(Shoqirat, 2013).   
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“...the worst thing postoperatively was inability to sleep due to pain 

especially at night. Despite I take pain killers, I feel pain and 

discomfort. I wake up many times at night and I feel embarrassed to 

keep bothering nurses…”. (Shoqirat, 2013 s. 613).  

 

Känslan av osjälvständighet, hopplöshet och meningslöshet 
Den postoperativa smärtan upplevdes påverka känslan av att vara självständig. 

Känslan av att vara beroende av en annan människa uppkom främst när patienten 

behövde hjälp och stöttning med mobilisering, hjälp med att ta sig till toaletten, 

duscha eller ta på sig kläder för att smärtan var så påtaglig. Smärtan påverkade så 

pass mycket att patienten ibland upplevde svårigheter att prata och förmedla sina 

åsikter och upplevelser till sjuksköterskan. Emellanåt var smärtan så påfrestande att 

patienten inte kunde röra sig och endast låg i sängen och väntade på att vårdpersonal 

skulle komma in på rummet i stället för att tillkalla hjälp (Aziato & Adejumo, 2014; 

Shoqirat, 2013). Det orsakade en känsla av hopplöshet och meningslöshet hos 

patienten. Dessa känslor orsakade en oro hos patienten över hur framtiden skulle se 

ut (Shoqirat, 2013). För att uppleva en känsla av självständighet var det viktigt för 

patienten att själv få fatta egna beslut om hur smärtan skulle hanteras utifrån den 

egna upplevelsen (Idvall et al., 2008).  

 

 Diskussion 

Metoddiskussion 
 
Syftet med litteraturöversikten var att undersöka patienters upplevelse av 

postoperativ smärta. I metoddiskussion kommer styrkor och svagheter diskuteras 

av författarna till litteraturöversikten. Metoden kommer att diskuteras med hjälp av 

trovärdighets begreppen tillförlitlighet, pålitlighet, verifierbarhet och överförbarhet 

(Polit & Beck, 2021). Genom att diskutera litteraturöversiktens styrkor och 

svagheter med trovärdighetsbegreppen tydliggörs studiens rimlighet och att 

resultatet påvisar en giltighet (Mårtensson & Fridlund, 2017) 
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Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet hänvisar till sanningen i resultatet för deltagarna i forskningen. Vid 

kvalitativ forskning är det viktigt att forskarna strävar efter att skapa ett förtroende 

för denna sanning i resultatet som speglar deltagarna och sammanhanget (Polit & 

Beck, 2021). Tillförlitligheten i en kvalitativ studie bestäms främst av om studien 

svarar på syftet, om citat från deltagarna redovisas och speglar deltagarnas 

upplevelser samt av urval (Blomqvist et al., 2016). Litteraturöversiktens resultat 

baseras på vetenskapliga artiklar som sökts fram i databaserna CINAHL complete 

och PubMed. Då sökning i olika databaser genererar fler artiklar anses detta stärka 

tillförlitligheten (Henricsson, 2017). Valda databaser anses vara relevanta för 

litteraturöversiktens syfte.  CINAHL complete och PubMed innehåller främst 

vetenskapliga artiklar med inriktning på omvårdnadsvetenskap och medicin vilket 

anses stärka tillförlitligheten (Östlundh, 2017). Då avgränsningar har använts i 

sökningarna har relevant forskning hittats samt genom att sökningen gjorts på ett 

korrekt sätt stärks tillförlitligheten. Två av inkluderade artiklar hittades med en 

manuell sökning. En manuell sökning av artiklar stärker litteraturöversiktens 

tillförlitlighet då det tillför ett mer relevant material till studien (Östlundh, 2017).  

 

Samtliga artiklar har granskats med hjälp av HKR:s granskningsmall utformad av 

Blomqvist et al., (2016) utifrån ett kritiskt förhållningssätt för att se så att dessa 

uppnår en god kvalité. Granskningen anses stärka tillförlitligheten. 

Tillförlitligheten stärks då artiklarna har sammanfattats i en artikelöversikt i 

samband med granskning. Översikterna redovisas i arbetet och finns tillgängliga för 

läsaren. Analysen i denna litteraturöversikt genererade fyra huvudkategorier och 

åtta underkategorier som besvarar litteraturöversiktens syfte vilket stärker 

tillförlitligheten. I litteraturöversiktens resultat redovisas deltagarnas upplevelser 

med citat från intervjuer på originalspråk vilket även det stärker tillförlitligheten då 

det speglar deltagarnas sanna upplevelser av den postoperativa smärtan. Citat 

bekräftar även äktheten i framtaget material (Mårtensson & Fridlund, 2017) En risk 

för feltolkning vid översättning av studierna finns då engelska språket inte är 

författarna till litteraturöversiktens modersmål, vilket kan sänka tillförlitligheten. 

Äldre artiklar inkluderades i litteraturöversikten vilket även det kan sänka 
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tillförlitligheten, men eftersom de äldre artiklarna visar på liknande upplevelser hos 

patienterna i de nyare artiklarna tyder detta på att det inte har förändrats så mycket 

kring resultatet av forskningen genom åren vilket i slutändan stärker 

tillförlitligheten.  

 

En av de inkluderade artiklarna svarar inte på syftet till denna litteraturöversikt. Den 

valda artikelns syfte handlade om att beskriva patienters upplevelse av att skatta 

den postoperativa smärtan med NRS samt vilka faktorer som påverkar 

smärtskattningen. Detta sänker tillförlitligheten för denna litteraturöversikt. 

Artikeln valdes att inkluderas ändå efter en noggrann analys där det framgick att 

många av deltagarna beskrev sin upplevelse av den postoperativa smärtan i 

intervjuerna. Exempel på frågor som ställdes i intervjuerna bestod av upplevelsen 

av hanterbar eller inte hanterbar postoperativ smärta, tidigare upplevelser av smärta 

som påverkade den postoperativa smärtan, vad som framkallade den postoperativa 

smärtan samt sjuksköterskans inverkan på den upplevda smärtan. Resultatet av 

dessa frågor var även något som framgick i andra artiklars resultat som hade ett 

syfte som besvarade litteraturöversiktens syfte. Vid framställande av resultat har 

endast citat som besvarar syftet för denna litteraturöversikt analyserats och tagits 

med i resultatet.  

Pålitlighet 
En kvalitativ studies pålitlighet syftar på att förförståelsen tydligt redovisad för att 

påvisa tydligt att resultatet inte har blivit påverkad. Det är viktigt att resultatet 

speglar deltagarnas upplevelse och inte blir påverkat av författarnas eget perspektiv. 

Därav är det viktigt att författarna till studien försäkrar att resultatet som redovisas 

är framtagen på ett objektivt sätt. Det ska även tydligt framgå vem som har 

analyserat och transkriberat framtaget material till resultatet (Mårtensson & 

Fridlund, 2017). Förförståelsen skrevs ner innan projektplanen påbörjades inför 

denna litteraturöversikt vilket har bidragit till att den inte påverkats av resultatet. 

Förförståelsen redovisas tydligt vilket gör att det är lättare att se att inte den inte har 

påverkat vid analysprocessen i framtagningen av resultatet. Litteraturöversiktens 

resultat svarar till stor del på förförståelsen men den innehåller även en del resultat 

som inte gör det. Under analys och framställning av resultatet framkommer det fynd 
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som inte svarar på förförståelsen, exempelvis att de inte upplevde någon 

postoperativ smärta, att de erhöll tillräcklig information av sjuksköterskan samt att 

sjuksköterskan upplevdes vara lyhörd och förstod deltagarnas behov och därav inte 

förminskade deras upplevelse av den postoperativa smärtan. 

Fynd i resultatet som överraskade var att patientens upplevda postoperativa smärta 

påverkas av sjuksköterskans bemötande. Att det fanns en stor rädsla och oro från 

deltagarna gällande läkemedelsbiverkan, samt även hur mycket upplevelsen 

påverkades av den information som gavs av sjuksköterskan om den postoperativa 

smärtan.  

Genom att lyfta fram fynd som inte stämmer överens med förförståelsen stärks 

litteraturöversiktens pålitlighet. Analys, kodning och transkribering av materialet 

har genomförts av båda författarna både enskilt och sedan gemensamt vilket stärker 

pålitligheten. Ett fåtal artiklar har omedvetet fått mer plats i resultatet då dessa 

svarade starkast på syftet. Detta kan sänka pålitligheten. Vidare har inga artiklar 

som inte stämmer överens med förförståelsen uteslutits vilket stärker pålitligheten 

på att resultatet av litteraturöversikten är objektivt.  

Verifierbarhet 
För att verifierbarheten i en studie ska vara stärkt ska analysprocessen vara tydligt 

beskriven och ställningstaganden genom hela arbetets process ska vara tydligt 

bekräftade. Det är även av vikt att inte låta förförståelsen påverka studien. För att 

hålla sig neutral under arbetets gång kan en granskning av studiens analys och 

resultat av oberoende personer vara en fördel (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Analysprocessen i denna litteraturöversikt anses vara väl beskriven. Ett exempel på 

analysprocessen redovisas i tabell 1. Genom arbetets gång har beslut som tagits 

redovisats vilket stärker verifierbarheten. Exempel på beslut som redovisas är valet 

av att lägga till ett ytterligare sökblock vid sökning i databaserna. Båda författarna 

har deltagit i analysprocessen vilket stärker verifierbarheten (Blomqvist et al., 

2016). Genom att ha varit medvetna om den egna förförståelsen har framtagning av 

data till litteraturöversikten varit neutral. Litteraturöversikten har blivit granskad 

genom arbetsprocessen vid upprepade tillfällen av ett flertal oberoende personer 

såsom medstudenter, handledare samt examinator vilket stärker verifierbarheten.  
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Överförbarhet 

Överförbarheten påverkas av vilken grad resultatet kan överföras till andra grupper, 

kontexter eller situationer. Det som krävs för att kunna avgöra överförbarheten är 

hur tydligt beskrivet resultatet är. Det krävs även de andra tre trovärdighets 

begreppen tillförlitlighet, pålitlighet och verifierbarhet är stärkta (Mårtensson & 

Fridlund, 2017). Litteraturöversiktens resultat anses vara tydligt beskrivet vilket 

stärker överförbarheten. Resultatet innefattar ett varierat åldersspann, både kvinnor 

och män samt deltagarna i artiklarna har genomgått olika typer av operationer. Detta 

stärker överförbarheten till andra sammanhang som innefattar upplevelsen av 

postoperativ smärta. Abstraktionsnivån för delar av resultatet är något låg då 

rubrikerna är beskrivande av det resultat som beskrivs under. Detta gör att 

litteraturöversiktens kategorier och underkategorier hade kunnat bearbetats 

ytterligare. Kontext är väl beskrivet då samtliga studier innefattar deltagare som 

opererats och har vårdats postoperativt inom slutenvården samt att intervjuer 

genomförts under vårdtiden på sjukhuset vilket även det stärker överförbarheten. 

Då artiklarna som grundat resultatet i litteraturöversikten är utförda i olika länder 

runt om i världen kan överförbarheten sänkas. Detta då vården ser olika ut i olika 

länder gällande exempelvis tillgänglighet, bemanning, utbildning, ekonomi och 

kulturella skillnader.  

 

Då litteraturöversikten endast är utförd på deltagare över 18 år har barns upplevelse 

av postoperativ smärta inte beskrivits. Detta gör att litteraturöversikten främst är 

överförbar till vuxna som upplevt smärta efter en operation. Artiklar där patienterna 

genomgått dagkirurgiska operationer var ett exklusionskriterium i 

litteraturöversikten, vilket leder till att litteraturöversiktens resultat inte är 

överförbart till denna patientgrupp. Gruppen valdes att exkluderas för att vårdtiden 

är begränsad och den postoperativa smärtan upplevs främst i hemmet vilket kan 

påverka upplevelsen av den.  
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Resultatdiskussion 

Litteraturöversiktens syfte var att beskriva patienters upplevelse av postoperativ 

smärta. Ur resultatet kommer områdena “Smärtans karaktär”, “Mötet mellan 

patienten och sjuksköterskan” och “Omvårdnadsåtgärdernas betydelse för 

smärtbehandlingen” diskuteras.  

 

Smärtans karaktär 
Den postoperativa smärtan upplevs olika från individ till individ. I studierna 

beskrevs smärtan vara intensiv, plågsam samt icke hanterbar. Den beskrevs även 

upplevas som ett mer obehag i kroppen eller så ansågs den vara hanterbar, icke 

närvarande och så pass lätthanterlig att den inte behövde lindras med extra 

smärtstillande. När smärtan upplevdes vara värst varierade mellan dag och natt. Den 

varierade över tid eller så var den närvarande hela tiden. Att inte se den 

postoperativa smärtan som en individuell upplevelse påverkar patientens möjlighet 

till en adekvat smärtlindring. Då den postoperativa smärtan oftast behandlas enligt 

rekommendationer och riktlinjer tas inte fokus på patientens individuella upplevelse 

tillvara på. Detta kan orsaka att den postoperativa smärtan blir underbehandlad eller 

obehandlad för patienten och orsakar ett onödigt lidande.  

 

Att upplevd smärta är en individuell upplevelse framgår tydligt i resultatet av 

studien då smärtans karaktär, varaktighet och lokalisation beskrivs olika. I tidigare 

forskning utförd av Coghill (2010) beskrivs smärtan vara en subjektiv upplevelse 

som bäst förmedlas av individen som upplever den. Den personcentrerade 

omvårdnaden styrker detta antagande och menar på att patienten ska ses som en 

unik individ och vården ska planeras utifrån patientens egna upplevelser för att 

komma fram till vilken behandling som passar patienten bäst (McCormack & 

McCance, 2017). Vikten av en personcentrerad omvårdnad framgick även i 

resultatet då upplevelsen av den postoperativa smärtan blev positiv när 

sjuksköterskan arbetade efter patientens egna behov. För att arbeta utifrån smärtan 

som en individuell upplevelse och patientens behov är det av stor vikt att skapa 

förutsättningar för patientens delaktighet i bedömning samt behandling av smärtan. 
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Enligt Sandman & Kjellström (2018) beskrivs delaktighet uppstå när patienten och 

sjuksköterskan bidrar jämlikt. De centrala delarna i patientdelaktigheten är 

medverkan, involvering och samarbete. Sjuksköterskan måste då medvetet lämna 

över en del av makten och kontrollen till patienten för att skapa en delaktighet i sin 

egen vård. I en rapport av Vårdanalys (2012) påvisade resultaten att en patient som 

är delaktig i vården får en ökad motivation att följa vårdens råd och 

rekommendationer, och att detta i sin tur bidrar till ett bättre behandlingsresultat 

vilket sparar på lidandet för patienten och pengar för samhället.  

 

En obehandlad och underbehandlad postoperativ smärta är en viktig aspekt ur ett 

samhällsperspektiv. En bidragande faktor till utveckling av en långvarig och 

kronisk smärta är en underbehandlad postoperativ smärta som blir ihållande. Den 

kroniska smärtan tillskillnad från den akuta är en betydligt mer svårbehandlad 

smärta som oftast inte svarar på smärtbehandling (Anwar, 2016).  En långvarig 

smärta beräknas att kosta samhället 7,5 miljarder kronor varje år i direkta 

vårdkostnader. Indirekta kostnader som främst orsakas av sjukskrivning och 

produktionsbortfall relaterat till den långvariga smärtan beräknas kosta samhället 

80 miljarder kronor varje år (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

2019). På så sätt påverkas samhällets ekonomi negativt. Den kroniska smärtan som 

uppstår efter den postoperativa smärtan är vanligt (Rawal, 2016). Cirka 2–10% av 

patienterna som genomgår en operation förväntas utveckla en ihållande 

postoperativ smärta som blir kronisk (Werner & Kongsgaard, 2014). Den kroniska 

smärtan som uppkommer efter den postoperativa smärtan orsakar ett 

funktionshinder, sänkt livskvalité och ekonomiska konsekvenser för patienten. 

Därav är den kroniska smärtan en viktig aspekt ur ett folkhälsoproblem i samhället 

(Rawal, 2016). En adekvat behandlad postoperativ smärta minskar risken för dessa 

konsekvenser både för patienten och för samhället.   

 

Mötet mellan patienten och sjuksköterskan  
Sjuksköterskans bemötande påverkar upplevelsen av den postoperativa smärtan. I 

resultatet av litteraturöversikten framgår det att patienten ansåg att ett negativt 

bemötande orsakade ett minskat förtroende för sjuksköterskan. Patienten ville då 
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inte förmedla sin upplevda smärta. Det framgår även att upplevelser av att inte bli 

betrodd av sjuksköterskan och irritation från sjuksköterskan vid förmedlande av 

smärta uppkom. Känslan av misstro från sjuksköterskan fick patienten att känna sig 

kränkt, ledsen och arg. I stället för att tillkalla sjuksköterskan för att förmedla 

smärtan och be om hjälp valde i stället patienten att själv försöka uthärda den 

påfrestande smärtan och erhöll inte en adekvat smärtlindring. Detta skapar ett 

onödigt lidande för patienten trots att det finns en adekvat smärtlindring eller 

omvårdnadsåtgärder att tillhanda ha vid smärta. I slutändan kan detta orsaka en 

obehandlad eller en underbehandlad postoperativ smärta. En tidigare studie utförd 

Gupta (2009) stärker detta antagande då det framgår i studien att en god 

kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten var en av de viktigaste 

förutsättningarna för att få en adekvat behandling av den postoperativa smärtan. 

Resultatet av denna studie och tidigare forskning belyser vikten av ett bra 

bemötande och en ömsesidig relation med sjuksköterskan vid upplevelsen av den 

postoperativa smärtan. Detta stärks av en tidigare studie utförd av Shatell (2004) då 

patienterna uppgav att relationen med sjuksköterskan var en av de viktigaste 

aspekterna för patienten under vårdtiden. Resultatet av denna studie stärker detta 

påstående då patienten upplevde att en lyhörd och förstående sjuksköterska var en 

trygghet när den postoperativa smärtan var påtaglig.  

 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor har sjuksköterskan i sin profession fyra 

grundläggande ansvarsområden vilka är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande. Vidare enligt ICN:s etiska kod ska 

sjuksköterskan uppvisa professionella värden såsom respektfullhet, lyhördhet, 

medkänsla, trovärdighet och integritet. Sjuksköterskan ska alltid framträda på ett 

sätt som gör att professionen stärks och ett förtroende från allmänheten ökar 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Att inte ha detta i beaktning gör att 

sjuksköterskan bryter mot den etiska koden i mötet med patienten.  

Då vården blir personcentrerad när sjuksköterskan utgår från patientens egna 

upplevelser enligt McCormack och McCance (2017) är det av vikt att 

sjuksköterskan inte uppvisar en misstro om patientens upplevelse av smärtan.  
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Ett bristande bemötande mellan sjuksköterskan och patienten kan leda till brister i 

kommunikation och information vilket i sin tur kan leda till att patientsäkerheten 

riskeras. Exempel på risker som kan påverka patientsäkerheten kan vara att 

sjuksköterskan inte erhåller en klar bild av patientens upplevelser av symtom vilket 

orsakar att adekvata åtgärder inte genomförs. Ett gott bemötande är en av de 

viktigaste faktorerna som främjar patientsäkerheten. Kunskap om diskriminering 

och kommunikation utgör en bra grund för utveckling av verksamheter som möter 

varje patients behov (Socialstyrelsen, 2021). Att etablera en förtroendefull relation 

med patienten och dess närstående är en viktig förutsättning för en god omvårdnad. 

En god omvårdnad förutsätter att sjuksköterskan har respekt för mänskliga 

rättigheter, tar hänsyn till människors värderingar, vanor och tro (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017).  

 

Mötet med den andra, att moralen ingår i tillvaron och att ett moraliskt krav uppstår 

vid varje möte är centralt inom närhetsetiken. I mötet är det viktigt enligt 

närhetsetiken att inte objektifiera den andre samt att möta patienten som en person. 

Sjuksköterskan ska inte se patienten utifrån en standardiserad patient med en 

diagnos utan i stället fokusera på personen med sitt individuella perspektiv på livet. 

Personen är enligt närhetsetiken en självständig och ansvarstagande person men är 

också en person i ett ömsesidigt beroende av varandra (Sandman & Kjellström, 

2018).   

Omvårdnadsåtgärdernas betydelse för smärtbehandlingen  

Icke-farmakologisk behandling hade stor positiv inverkan på upplevelsen av 

postoperativ smärta. I flertalet studier som ingick i litteraturöversikten ansåg 

patienterna att deras smärta minskade när de använde sig av behandlingsmetoder 

som var icke farmakologiska. Patienten upplevde även att andra 

omvårdnadsåtgärder gjorde smärtan mindre och mer hanterbar. Vikten av att 

informera patienter om icke farmakologiska behandlingsmetoder och 

omvårdnadsåtgärder är av stor vikt för att skapa en bättre upplevelse av den 

postoperativa smärtan.  
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Analgetika är inte det första självklara valet vid smärtlindring vilket kan bero på 

risken för biverkningar och risken för att utveckla ett beroende. I samhället är det 

inte helt ovanligt med att en patient utvecklat ett Substanssbruksyndrom orsakat av 

läkemedel i form av opioider. Cirka 5% av patienterna i Europa som vårdats på 

sjukhus utvecklar ett beroende efter vårdtiden. Beroendet har börjat i samband med 

att patienten fått utskrivet recept på smärtstillande från sjukvården. Ur ett 

samhällsperspektiv är den icke-farmakologiska smärtbehandlingen viktig. 

Läkemedel som intas av människor lämnar kroppen via kroppsvätskor. Rester av 

läkemedel som kommer från människan via avloppet släpps ut i miljön. Utsläpp av 

läkemedel kan även ske i samband med att dessa produceras. Negativa effekter av 

läkemedel på levande organismer i miljön har konstaterats (Läkemedelsverket, 

2020). Förutom att ha en hög kompetens gällande omvårdnaden behöver 

sjuksköterskan även ha en förståelse för den hållbara utvecklingen i hälso- och 

sjukvården (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). För att förhindra dessa 

konsekvenser som kan uppstå är den icke farmakologiska behandlingen är viktig 

för en patient som inte vill använda sig av läkemedel för att bli fri från sin 

postoperativa smärta. Betydelsen av den icke farmakologiska behandlingen tas upp 

även i andra patientgrupper med andra vårdbehov och andra diagnoser som orsakar 

smärta (Läkemedelsverket, 2017).  

 

Vikten av en icke-farmakologisk behandling stärks i en tidigare studie utförd av 

Fagermoen et al., (2008). I studien framgår det att lägesändringar, fysioterapi, 

kuddar som stöd eller avlastning samt att stärka patientens acceptans för den 

postoperativa smärtan bidrar till en mer positiv upplevelse. Även värme, kyla och 

aktiviteter som distraherar patienten från smärtan är några exempel på 

omvårdnadsåtgärder som kan vara till stor hjälp (Fagermoen et al., 2008). Vården 

behöver individualiseras för att uppnå bäst resultat för patienten, enligt den 

personcentrerade omvårdnaden är det viktigt att sjuksköterskan i mötet är lyhörd 

för vilka unika behov som finns. Det är även viktigt att med information och delat 

beslutfattande komma fram till det behandlingsalternativet som är mest optimalt 

(McCormack och McCance, 2017).  
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Enligt Patientlagen ska patienten få möjlighet att välja det behandlingsalternativ 

som den föredrar när det finns flera behandlingsalternativ som står i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vid vald behandling 

har patienten rätt till denna om det tas hänsyn till den aktuella sjukdomen eller 

skadan (Patientlag, 2014).  Genom att sjuksköterskan ger patienten information om 

dem icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärderna som finns att tillgå vid smärta 

ökas möjligheten för patienten att välja andra smärtbehandlingsmetoder än endast 

den farmakologiska behandlingen. Utifrån studiens resultat anses det vara viktigt 

att erhålla en adekvat farmakologisk behandling men att sjuksköterskan bör ha i 

åtanke att det finns ett flertal omvårdnadsåtgärder som kan reducera användandet 

av läkemedel. Studien visar även på att det farmakologiska och icke-

farmakologiska i kombination är mest optimalt för patienten.  

Slutsats 
Upplevelsen av den postoperativa smärtan är väldigt individuell. Den postoperativa 

smärtan påverkas inte endast av kroppens fysiologiska svar på vävnadsskadan utan 

det finns fler faktorer som påverkar upplevelsen av den postoperativa smärtan. 

Exempel på fler faktorer som är avgörande för patienten och upplevelsen av den 

postoperativa smärtan är bemötandet från sjuksköterskan, hur mycket information 

och kunskap patienten erhåller om den postoperativa smärtan, men även hur mycket 

patienten själv är delaktig i vården. I samband med den postoperativa smärtan kan 

även känslor så som oro, rädsla och minskad livskvalité uppstå. Det finns ett behov 

från patientens sida att få mer information, ett bättre bemötande, ökad möjlighet till 

delaktighet samt fler alternativ än farmakologisk behandling. Det krävs även att 

sjuksköterskan får förutsättningar för att skapa ett bra möte, vara lyhörd och kunna 

tillämpa personcentrerad omvårdnad i dagens vård. Den personcentrerade 

omvårdnaden är en stor förutsättning för att uppnå en optimal och adekvat 

smärtbehandling i den postoperativa omvårdnaden av patienten. Förslag på vidare 

forskning inom området är därför att undersöka mer detaljerat vilken effekt den 

personcentrerade omvårdnaden har på den postoperativa smärtan och 

smärtbehandlingen.  

 



 34 (50) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

  



 35 (50) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Referenser 
 
* Ingår i litteraturöversiktens resultat  

 

*Accardi-Ravid, M., Eaton, L., Meins, A., Godfrey, D., Gordon, D., Lesnik, I., & 

Doorenbos,  A. (2019). A Qualitative Descriptive Study of Patient Experiences of 

Pain Before and After Spine Surgery. Pain Medicine, 21(3), 604-612. Doi: 

10.1093/pm/pnz090 

 

Anwar, K. (2016). Pathophysiology of pain. Disease-a-month,62(9),324–329. 

Doi: 10.1016/j.disamonth.2016.05.015 

 

*Aziato, L., & Adejumo, O., (2014). An Ethnographic Exploration of Postoperative 

Pain Experiences Among Ghanaian Surgical Patients. Journal of transcultural 

Nursing, 26(3), 301-307. Doi:10.1177/1043659614526246 

 

*Berg, I., Jakobsson, E., Sjöström, E., & Steen, B.  (2005). Ways of talking about 

experiences of pain among older patients following orthopedic surgery.  Journal 

of Advanced Nursing, 52(4), 351–361. Doi: 10.1111/j.1365-2648.2005.03607.x 

Birkler, J. (2007). Filosofi och omvårdnad: etik och människosyn. Liber.  

 

Blomqvist, K., Orrung Wallin, A., & Beck, I. (2016).  HKR:s granskningsmall för 

kvalitativa studier. Kristianstad, Högskolan i Kristianstad 

 

Danielsson, E. (2017) Kvalitativ innehållsanalys. I M. Henricson (Red.), 

Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad (2 uppl., 

s. 285 - 297). Studentlitteratur.  

 

Dolin, S. J., Cashman, J. N., & Bland, J. M. (2002). Effectiveness of acute 

postoperative pain management: I. Evidence from published data. British journal 



 36 (50) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

of anaesthesia, 89(3), 409–423. https://www.bjanaesthesia.org/article/S0007-

0912(17)37422-6/pdf 

 

*Eriksson, K., Wikström, L., Fridlund, B., Årestedt, K., & Broström, A. (2015). 

Patients’ experience and actions when describing pain after surgery - A critical 

incident technique analysis. International Journal of Nursing Studies, 56, 27–36. 

Doi: 10.1016/j.ijnurstu.2015.12.008 

 

Fagermoen, M, S., Leegaard, M. & Nåden, D. (2008). Postoperative pain and self-

management: women’s experiences after cardiac surgery. Informing Practice and 

Policy Worldwide through Research and Scholarship, 63(5),476-485. Doi: 

10.1111/j.1365- 2648.2008.04727.x 

 

*Foust Winton, R-E., Draucker, C-B., & Von Ah, D. (2020). Pain Management 

Experiences Among Hospitalized Post Craniotomy Brain Tumor patients. Cancer 

Nursing. 44(3), 170–180. Doi: 10 1097/NCC.0000000000000851 

 

Friberg, F. (2017a). Att göra en litteraturöversikt. I. Friberg, F (Red.), Dags för 

uppsats - vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (3 uppl., s. 141–151). 

 

Friberg, F. (2017b). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys 

av kvalitativ forskning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats - vägledning för 

litteraturbaserade examensarbeten (3 uppl., s.121–132). Studentlitteratur.  

 

Gupta, A., Daigle, S., Mojica, J., & Hurley, R. W. (2009). Patient perception of 

pain care in hospitals in the United States. Journal of pain research, 2, 157–164. 

Doi: 10.2147/jpr.s7903  

 

Harper, P., Ersser, S., & Gobbi, M. (2007). How military nurses rationalize their 

postoperative pain assessment decisions. Journal of advanced nursing, 59(6), 

601–611. Doi: 10.1111/j.1365-2648.2007.04369.x 



 37 (50) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

 

Henricson, M., & Billhult, A. (2017) Kvalitativ metod. I M. Henricson (Red.), 

Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad (2 uppl., 

s. 111 - 120). Studentlitteratur.  

 

International Council of Nurses (2012). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. 

[Broschyr]. Svensk sjuksköterskeförening. 

https://www.swenurse.se/download/18.9f73344170c0030623146a/158400355308

1/icns%20etiska%20kod%20för%20sjuksköterskor%202017.pdf 

 

*Idvall, E., Bergqvist, A., Silverhjelm, J. & Unosson, M. (2008). Perspectives of 

Swedish patients on postoperative pain management. Nursing and Health 

Sciences, 10, 131–136. Doi: 10.1111/j.1442-2018.2008. 00380.x 

 

International Association of the study of pain (2017). IASP Terminology. Hämtad 

2021-11-04 från https://www.iasp-

pain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1698#Pain.  

 

*Joelsson M., Olsson, L.-E., & Jakobsson, E. (2009). Patients experience of pain 

and pain relief following hip replacement surgery. Journal of Clinical Nursing, 

19, 2832–2838. Doi: 10.1111/j.1365-2702.2010. 03215.x 

 

Karlsson, E-K. (2017). Informationssökning. I M. Henricsson (Red.), 

Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad (2 uppl., 

s. 81–96). Studentlitteratur.  

 

Karolinska institutet (30 maj 2021) Sökteknik.  

https://kib.ki.se/soka-vardera/soka-information/sokteknik 

 

Karolinska institutet (30 maj 2021) Ämnesord och fritext.   

https://kib.ki.se/soka-vardera/soka-information/amnesord-och-fritext 

 



 38 (50) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket (u.å.). Postoperativ vård. I Svensk 

MeSH. Hämtad 13 augusti 2021 från 

https://mesh.kib.ki.se/term/D011182/postoperative-care 

 

Kyung-Hoon, K., Hyo-Jung, S., Salahadin, A., & Huh, B. (2020). All about pain 

pharmacology: what pain physicians should know. The Korean journal of pain, 

33(2), 108-120. Doi: 10.3344/kjp.2020.33.2.108 

 

*Lemay, C-A., Saag, K-G., & Franklin, P-D. (2018). A Qualitative Study of the 

Postoperative Pain Management Educational Needs of Total Joint Replacement 

Patients. Pain management nursing, 20, 345-352. Doi: 

10.1016/j.pmn.2018.12.009 

 

Leykin, Y., Pellis, T., & Ambrosio, C. (2014). Highlights in postoperative pain 

treatment. Expert Review of Neurotherapeutics, 7(5), 533-545. Doi: 

10.1586/14737175.7.5.533 

 

Liddle, C. (2013). Principles of monitoring postoperative patients. Nursing times, 

109(22), 24–26. https://cdn.ps.emap.com/wp-

content/uploads/sites/3/2013/05/050613-Principles-of-monitoring-postoperative-

patients.pdf 

 

Liu, S. S., & Wu, C. L. (2007). Effect of postoperative analgesia on major 

postoperative complications: a systematic update of the evidence. Anaesthesia and 

analgesia, 104(3), 689–702. Doi: 10.1213/01.ane.0000255040.71600.41 

 

Läkemedelsverket (2017). Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn 

och vuxna-behandlingsrekommendation. Hämtad 3 december, från 

https://www.lakemedelsverket.se/48d97a/globalassets/dokument/behandling-och-

forskrivning/behandlingsrekommendationer/behandlingsrekommendation/behandl

ingsrekommendation-lakemedel-langvarig-smarta.pdf  

 



 39 (50) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Läkemedelsverket (2020). Läkemedel och miljö. Hämtad den 13 december, från 

https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/hallbar-

utveckling/miljoarbete/lakemedel-och-miljo#hmainbody1  

 

Manias, E., Bucknall, T., & Botti, M. (2004). Assessment of patient pain in the 

postoperative context. Western journal of nursing research, 26(7), 751–769. Doi: 

10.1177/0193945904267699 

 

 
McCormack, B., & McCance, T. (2017). Person-Centered Practice in Nursing 

and Health Care: Theory and Practice. (2: a uppl.). Wiley Blackwell. 

 

Mårtensson, J., & Fridlund, F. (2017). Vetenskaplig kvalitet i examensarbete. I M. 

Henricsson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom 

omvårdnad. (2: a uppl., s. 421–436). Studentlitteratur.   

 

Patientlag (SFS 2014:821). Socialdepartementet. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821 

 

Polit, D., & Beck, C. (2021). Nursing Research Generating and Assessing 

evidence for nursing practice (11 uppl.). Wolters Kluwer. 

 

Priebe, G., & Landström, C. (2017). Den vetenskapliga kunskapens möjligheter 

och begränsningar - grundläggande vetenskapsteori. I M. Henricson (Red.), 

Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad (2 uppl., 

s. 25 - 40). Studentlitteratur  

 

Rawal N. (2016). Current issues in postoperative pain management. European 

journal of anesthesiology, 33(3), 160–171. Doi: 10.1097/EJA.0000000000000366  

 

*Rejeh, N., & Vaismoradi, M., (2009). Perspectives and experiences of elective 

surgery patients regarding pain management. Nursing and Health Sciences, 12, 67-



 40 (50) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

63. Doi: 10.1111/j.1442-2018.2009. 00488.x  

 

Sandman, L., & Kjellström, S. (2018). Etikboken: etik för vårdande yrken. (2 uppl.). 

Studentlitteratur.  

 

Segesten, K. (2017). Att välja ämne och modell för examensarbete. I F. Friberg 

(Red.), Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (3 

uppl., s. 105-108). Studentlitteratur  

 

Shattell M. (2004). Nurse-patient interaction: a review of the literature. Journal of 

clinical nursing, 13(6), 714–722. Doi: 10.1111/j.1365-2702.2004.00965.x 

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (17 december 2019). 

Samordnad behandling bäst vid långvarig smärta. 

https://www.sbu.se/sv/pressmeddelanden/tidigare-

pressmeddelanden/pressmeddelanden/samordnad-behandling-bast-vid-langvarig-

smarta/ 

 

*Shoqirat, N. (2013). Sleepless nights and sore operation site, patients experience 

of nursing pain management after surgery in Jordan. American Society for pain 

management nursing, 15(3), 609–618. Doi: 10.10.16/j.pmn.2013.05.02 

 

Socialstyrelsen. (6 april 2021). Jämlik hälsa, vård och omsorg. 

https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/jamlik-halsa-vard-och-

omsorg/ 

 

Svensk Sjuksköterskeförening (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska. [Broschyr]. Svensk Sjuksköterskeförening. 

https://www.swenurse.se/download/18.9f73344170c003062317be/158402540439

0/kompetensbeskrivning%20legitimerad%20sjuksköterska%202017.pdf 

 



 41 (50) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Svensk förening för anestesi och intensivvård. (2010). Riktlinjer för postoperativ 

smärtbehandling. [Broschyr]. Svensk förening för anestesi och intensivvård. 

https://sfai.se/wp-content/uploads/files/21-

9%20Riktlinjer%20för%20postoperativ%20smärtbehandling%20B.pdf  

 

Taylor, R. S., Ullrich, K., Regan, S., Broussard, C., Schwenkglenks, M., Taylor, 

R. J., Gordon, D. B., Zaslansky, R., Meissner, W., Rothaug, J., Langford, R., & 

PAIN-OUT investigators (2013). The impact of early postoperative pain on 

health-related quality of life. Pain practice: the official journal of World Institute 

of Pain, 13(7), 515–523. Doi:/10.1111/papr.12026 

 

*Van Dijk, J.F.M., Vervoort, S.C.J.M., van Wijck, A.J.M., Kalkman, C.J.  & 

Schuurmans, M.J. (2015). postoperative patients’ perspectives in rating pain: A 

qualitative study. International Journal of Nursing Studies, 53, 260–269. Doi: 

10.1016/j.ijnurstu.2015.08.007 

 

Vårdanalys. (2012). Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård. En extern 

utvärdering och sex rekommendationer för förbättring. (2012:5.) Vårdanalys.  

https://www.vardanalys.se/rapporter/patientcentrering-i-svensk-halso-och-

sjukvard/ 

Werner, M. U., & Kongsgaard, U. E. (2014). I. Defining persistent post-surgical 

pain: is an update required? British journal of anaesthesia, 113(1), 1–4. Doi: 

10.1093/bja/aeu012 

 

World medical association declaration of Helsinki. (2021). Ethical principles for 

medical research involving human subjects. https://www.wma.net/policies-

post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-

involving-human-subjects/    

 



 42 (50) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Yilmaz, M., & Gürler, H. (2011). Nursing approaches toward postoperative pain 

in patients: patients' opinions. The journal of the Turkish Society of Algology, 23 

(2), 71–79. DOI: 10.5799/ahinjs.01.2011.04.0100  

 

Yücceer, A., (2011). Nursing approaches in the postoperative pain management. 

Journal of Clinical and Experimental Investigations, 2(4), 474-478. Doi: 

10.5799/ahinjs.01.2011.04.0100 

 

Östlund, L. (2017). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 

vägledning för litteraturbaserade examensarbete. (3 uppl., s. 59 - 82). 

Studentlitteratur. 

 
 
 
  



 43 (50) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Bilaga 1. Sökschema 
 

Databas: Cinahl  
Datum: 26/10-21 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva patienters upplevelser av postoperativ smärta. 

Sökning nr och 
namn 

Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1- Patienters  Patient*[fritext] OR 
Inpatient* [fritext] OR  

2,972,101 
 

2 - Upplevelse Experience* [fritext] OR 
Experiencing [fritext] OR 
(MH)” pain perceptions”   

1,122,703 
 

3 - Postoperativ  (MH) Postoperative* OR 
(MH) “Postoperative period” OR 
(MH) “After surgery” OR 
(MH) “Post-surgical” OR 
(MH)” Post-operative” 

125,349 
 

4 - Smärta Pain*[fritext] OR 
Ache [fritext] OR 
(MH)"postoperative pain"   

668,764 
 

5 - Kvalitativ studie Interview*[fritext] OR 
(MH) “Qualitative research” OR 
“Qualitative study” [fritext] 

537,677 
 

6 -  S1 AND S2 AND AND S3 AND S4 AND S5 1,714 
 

Begränsningar Peer-reviewed, engelskspråkig, Publikations år 
2005–2021 ålder över 18 år  

 444 5 

Manuell sökning  A Qualitative Descriptive Study of Patient 
Experiences of Pain Before and After Spine 
Surgery. 

1  1  
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Bilaga 2. Sökschema 

Databas: PubMed  
Datum: 26/10-21 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva patienters upplevelser av postoperativ smärta. 

Sökning nr och 
namn 

Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1- Patienters  Patient*[fritext] OR 
Inpatient* [fritext] 

7.658.127 
 

2 - Upplevelser Experience* [fritext] OR 
Experiencing [fritext] OR 
(MH) pain perceptions  

1.190,627 
 

3 - Smärta Pain*[fritext] OR 
Ache [fritext] OR 
(MH) postoperative pain   

942,894 
 

4 - Postoperativ (MH) Postoperative* OR 
(MH) Postoperative period OR 
(MH) After surgery OR 
(MH) Post-surgical OR 
(MH) Post-operative  

812,446 
 

5 - Kvalitativ studie Interview*[fritext] OR 
(MH) Qualitative research OR 
Qualitative study [fritext]  

579,578 
 

6  S1 + S2 + S3 + S4 + S5  626 
 

Begränsningar Engelskspråkig, Publikations år 2005–2021 ålder 
över 18 år  

319 4 

Manuell sökning Sleepless nights and sore operation site, patients 
experience of nursing pain management after 
surgery in Jordan. 

1  1  
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Bilaga 3. Artikelöversikt  

Författare  
Titel  
 Land, År  

  Syfte  
  

Urval  
Datainsamlingsmetod  

Genomförande   
Analys  
  

Resultat  
  

Kvalitet  
  

Accardi-Ravid 
et al.   
A qualitative 
descriptive 
study of patient 
experiences of 
pain before and 
after spine 
surgery   
USA, 2019  

  Beskriva 
upplevelsen 
av 
preoperativ 
och 
postoperativ 
smärta efter 
en 
ryggradsoper
ation  

Ändamålsenligt urval. 
41 var aktuella för 
studien.14 deltog 8 
män 6 kvinnor. 
Medelåldern: 57 år 
Inkl.kriterierna var att 
deltagarna skulle vara 
>18,genomgå 
ryggradsoperation. 
Semistrukturerade 
intervjuer. Etiskt 
godkänd.  

Deltagarna blev kontaktade av 
forskarna.  Tre av forskarna 
gjorde intervjuerna, de hade 
ingen annan kontakt med 
deltagarna. hade öppna frågor 
som visas i studien. de 
transkriberades och kodades i 
kategorier. de diskuterade 
kodningen flertalet gånger 
under processen. Intervjun 
gjordes via telefon  

Preoperat
iva 
upplevels
er, 
Återhämt
ningspro
cessen.  

Tillförlitlighet: Stärks av att resultatet 
besvarar syftet, citat under varje tema 
samt informerat samtycke. 
Verifierbarhet: Stärks då analysen är 
väl beskriven. Sänks av att det inte fanns 
exempel på frågor. Pålitlighet: Stärks av 
att fler personer analyserat intervjuerna. 
Sänks av att ingen förförståelse 
redovisas. Överförbarhet: 
Sammanhanget är väl beskrivet, studien 
kan överföras till liknande sammanhang. 
Stärks av en något högre 
abstraktionsnivå.   

Aziato & 
Adejumo   
An ethnographic 
Exploration of 
Postoperative 
Pain 
Experiences 
Among Ghanian 
Surgical Patients   
Ghana,   
2015  

  Undersöka 
patienters 
upplevelser 
av 
postoperativ 
smärta och 
faktorer som 
påverkar 
den.  

Ändamålsenligt urval 
Inkl. kriterier: ålder 
över 18 år som 
genomgått ett 
kirurgiskt ingrepp. 
Totalt 13 deltagare7 
kvinnor 6 män Ålder: 
18–50 år med 
medelålder på?? 
Semistrukturerade 
intervjuer. Studien är 
etiskt godkänd  

Tillfrågades 2–8 dagar efter 
operation. Informerat 
samtycke skriftligt. Intervjuer 
enskilt rum, 30–45 minuter. 
Inga exempel på frågor.  
Intervjuerna spelades in och 
transkriberades. Utfördes av 
A.L. Texten lästes igenom 
flera gånger. Analyserades 
med kvalitativ 
innehållsanalys. Kategorier 
och subkategorier skapades  

Subjektiv 
karaktär 
av 
smärtan, 
Psyko-
sociala 
faktorer, 
Vårdsyst
emets 
faktorer.  

Tillförlitlighet: Stärks då resultatet 
svarar på syftet, deltagarna citeras. 
Verifierbarhet: Stärks av analys och 
genomförande är väl beskriven. 
Sänks det inte finns exempel på 
intervjufrågor. Pålitlighet: Stärks då 
flera personer deltagit i analysen. 
Sänks då ingen förförståelse 
redovisas. Överförbarhet: Stärks då 
urval, sammanhang och kontext är 
väl beskrivet. Något låg 
abstraktionsnivå, sänks.   
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Författare  
Titel  
 Land, År  

  Syfte  
  

Urval  
Datainsamlingsmetod  

Genomförande   
Analys  
  

Resultat  
  

Kvalitet  
  

Bergh et al.  
  
Ways of 
talking about 
experiences of 
pain among 
older patients 
following 
orthopaedic 
surgery   
  
Sverige,   
2005  
  

  Undersöka 
hur äldre 
patienter 
som 
genomgått 
en 
höftoperatio
n beskrev 
deras 
upplevelse 
av smärta 
  

Bekvämlighets urval. 
Inkl. kriterier: >65 år, 
förstå/svara på 
frågorna, varit inlagd 
för elektiv 
höftoperation/höftfrakt
urtrauma. Totalt 60 
personer deltog. 27 
män, 33 kvinnor. Ålder 
65–91, medelålder: 77. 
Semistrukturerade 
intervjuer. Etiskt 
godkänd.  

Patienter uppfyllde inkl. 
kriterierna kunde de delta.  
Frågades om deltagande och 
samtycke. Intervjuerna 
genomfördes dagen efter 
operation. Exempel på 
intervjufrågor anges i artikeln. 
Intervju varade mellan 70–20 
min. Transkriberades och 
analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys. Kategorier 
identifierades. Analys av 
forskare tillsammans.  

Beskriva 
smärtan 
genom 
objektifie
ring, 
Beskriva 
smärtan 
genom 
förklarin
g.    

Tillförlitlighet: Stärker av resultatet 
besvarar syftet, citeras finns, 
variation av urval. Korta intervjuer 
vilket sänker. Verifierbarhet:  Stärks 
av metoden är väl beskriven, 
intervjufrågorna finns med i artikeln. 
Pålitlighet: Flera personer har 
deltagit i analysen, ingen relation 
mellan forskare och deltagare vilket 
stärker. Sänks då ingen förförståelse 
redovisas. Överförbarhet: Urvalet 
och kontext är väl beskrivet. Kan 
överföras till liknande sammanhang. 
Låg abstraktionsnivå vilket sänker. 

Eriksson et al. 
Patients´ 
experiences and 
actions when 
describing pain 
after surgery - A 
critical incident 
technique 
analysis   
Sverige,   
 2015  

  Beskriva 
patienters 
upplevelser 
och agerande 
vid 
beskrivning 
av smärta 
efter 
operation  

Ändamålsenligt urval. 
Inkl.kriterier: genomgått 
ortopedisk eller kirurgisk 
operation, ålder >18, 
förstå svenska. 25 
tillfrågades. 22 deltog. 11 
män, 11 kvinnor. Ålder: 
20–91 medelålder: 63. 
Semistrukturerade 
intervjuer. Etiskt 
godkänd.  
  
  
  

Sjuksköterskor tillfrågade 
patienter som uppnådde inkl. 
kriterierna. Skriftlig information 
om studien. Patienter som ville 
delta kontaktades av forskarna.   
Informerat samtycke gavs 
skriftligt. Intervjuer med 
intervjuguide och utfördes i ett 
avskilt rum 1–7 dagar efter 
operationen. 23–55 minuter med 
medelvärde på 35 minuter. 
Kvalitativ innehållsanalys.   
Alla forskare deltog i analysen.  

Patienten
s 
upplevels
e av 
smärtbeh
andling, 
Patienten
s 
åtgärder.  

Tillförlitlighet: Stärks av syftet 
besvaras, citat finns. Verifierbarhet: 
stärks då metod, genomförande och 
analys är väl beskrivet, intervjufrågor 
finns med, intervjuguide har använts. 
Pålitlighet: Stärks då alla deltog i 
analysen. Sänks då ingen förförståelse 
redovisas. Överförbarhet: Stärks då 
urval och kontext är väl beskrivet. 
Studien kan överföras till liknande 
sammanhang. Låg abstraktionsnivå 
vilket sänker.   
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Författare  
Titel  
 Land, År  

  Syfte   Urval  
Datainsamlingsmetod  

Genomförande   
Analys  

Resultat  Kvalitet  
	 

Foust Winton et 
al.   
Pain management 
experiences 
among 
hospitalized post 
craniotomy brain 
tumor patients   
  
USA, 2020  
  

Beskriva 
hur patienter 
som gjort en 
kraniotomi 
pga. 
hjärntumör 
upplevde 
hanteringen 
av smärta   

Ändamålsenligt urval. 
Inkl.kriterier: 
Kraniotomi pga. 
hjärntumör senaste 2 
veckorna, >21 år, talar 
engelska. Exkl. 
kriterier: instabilt 
tillstånd, psykos, tal, 
hörselnedsättning, 
kognitiv svikt. 26 
deltog. 15 kvinnor, 11 
män. Ålder 26–67, 
Semistrukturerade 
intervjuer. Etiskt 
godkänd  

Deltagarna valdes ut av 
sjuksköterska, Informerat 
samtycke. Intervjuer i avskilt 
rum på. Längd: 7–50 minuter, 
Inga exempelfrågor. Spelades 
/transkriberades av 
professionell transkriberare. 
Alla forskare läste 
transkriberingen, kodades. 
Koderna i varje kolumn 
sammanfattades och kom dem 
fram till relevanta kategorier.  

Upplevel
sen av 
smärthan
tering.  

  

Tillförlitlighet: Stärks av resultat 
besvarar syftet, citat redovisas. 
Verifierbarhet: Stärks då metoden är 
väl beskriven. Sänks då inga exempel 
på frågor finns. Pålitlighet: Stärks då 
flera personer har deltagit i analysen. 
Sänks då ingen förförståelse 
redovisas. Överförbarhet: Stärks då 
det är variation av urvalet och kontext 
är väl beskrivet. Studien kan 
överföras till liknande sammanhang. 
Låg abstraktionsnivå vilket sänker.  

Idvall et al.  
  
Perspectives of 
Swedish patients 
on postoperative 
pain management   
  
Sverige,   
2008  

Beskriva 
kirurgiska 
patienters 
perspektiv 
på 
postoperativ 
smärthanteri
ng under 
sjukhusviste
lsen  

Strategiskt urval 
utifrån kön, ålder och 
operation. Inkl. 
kriterier: minst 24h på 
sjukhus postoperativt, 
>18 år, ingen kognitiv 
svikt och talar svenska. 
30 deltog. 11 män, 19 
kvinnor. Ålder 31–80, 
Semistrukturerade 
intervjuer. Etiskt 
godkänd.  

Innan utskrivning gavs 
skriftlig information till 
deltagare. Gavs informerat 
samtycke. Intervjuades vid 
utskrivning. Intervjuguide 
som blivit pilottestad. 15–50 
min. Utfördes i enskilt rum. 
Induktiv kvalitativ 
innehållsanalys. Spelades in, 
transkriberades, lästes igenom 
flera gånger. Skapade 
kategorier och subkategorier. 

Patienten
s 
strategier 
för 
hantering 
av 
smärta, 
Patienten
s syn på 
vårdpers
onal.   

Tillförlitlighet: Stärks av besvarat 
syftet, citat och informerat samtycke. 
Verifierbarhet: Stärks av metoden är 
väl beskriven, pilotintervju gjordes. 
Pålitlighet: Stärks då flera personer 
deltagit i analysen. Sänks då ingen 
förförståelse redovisas. 
Överförbarhet: Stärks då det är 
variation i urvalet. Kontexten är väl 
beskrivet. Kan överföras till liknande 
sammanhang. Låg abstraktionsnivå 
vilket sänker.  
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Författare  
Titel  
 Land, År  

Syfte   Urval   
Datainsamling   

Genomförenande   
Analys  

Resultat  Kvalitet    

Joelsson et al.  
  
Patients’ 
experience of pain 
and pain relief 
following hip 
replacement 
surgery  
  
Sverige,  
2009  
  
  

Beskriva 
patienters 
upplevelse 
av smärta 
och 
smärtlindrin
g efter 
höftoperatio
n.  

Induktiv kvalitativ 
innehållsanalys.   
Ändamålsenligt urval. 
15 tillfrågades och 
deltog.Åldrarna 55 - 75 
män och kvinnor 
deltog, ej angivet hur 
många/kön. Ex. 
kriterier: inte förstå 
svenska. 
Semistrukturerad 
intervju. Etiskt 
godkänd.  

Intervjuerna på 
ortopedavdelning 4–7 dagar 
efter operationen. Öppna 
frågor. De spelades in och 
sedan transkriberats. de 
använde innehållsanalys. 
lästes igenom flera gånger, 
identifiera/kodade 
intervjuerna. Kategorierna/sub 
kategorierna modifieras flera 
gånger under processen.   
intervjuernas längd 17 - 35 
minuter.  

Den 
postopera
tiva 
smärtupp
levelsen, 
Lättnad 
av 
postopera
tiv 
smärta.   

Tillförlitlighet: stärks besvarat 
syftet, citat, informerat samtycke. 
Verifierbarhet: Stärks av exempel 
på frågor/ämnen i metoden, analysen 
beskrivs tydligt. Intervjuerna är korta 
vilket sänker. Pålitlighet: Stärks av 
att fler personer analyserat 
intervjuerna oberoende av varandra. 
Sänks då ingen förförståelse 
redovisas. Överförbarhet: 
Sammanhangets beskrivning sänker. 
Kan överföras i liknande 
sammanhang. Låg abstraktionsnivå  

Lemay et al.  
  
A Qualitative 
Study of the 
Postoperative 
Pain 
Management 
Educational 
Needs of Total 
Joint 
Replacement 
Patient  
USA,   
2018  

Att få en 
bättre 
förståelse 
för den 
postoperativ
a smärt 
hanteringen 
efter en 
ledoperation  

Deskriptiv 
fenomenologisk, 
kvalitativ design. 
Ändamålsenligt urval. 
526 patienter 
identifierades att uppnå 
Inkl.kriterierna. 72 
tillfrågades, 27 
patienter deltog. 20 
kvinnor, 7 män. 
Medelåldern var 71 år. 
Inkl.kriterier: Personer 
som är inom 2 veckors 
postoperativ fas.  

Sjuksköterska som intervjuade 
(30 års erfarenhet, även 
erfarenhet av intervjuer)   
Semistrukturerade 
telefonintervju, öppna frågor. 
intervjuerna transkriberades 
och analyserades. Delades 
sedan upp i kategorier. Citat 
gavs också samt exempel på 
frågor anges. Intervjuernas 
längd 45–60 minuter långa.   
Informerat muntligt samtycke.   
  

Hanterin
g av 
smärta 
post 
operativt, 
Framföra
nde av 
informati
on om 
smärthan
tering.  

Tillförlitlighet: Stärks av resultatet 
besvarar syftet, citat under alla 
kategorier och informerat samtycke. 
Verifierbarhet: Stärks av att det 
finns exempel på frågor, citerat 
deltagarna i resultatet. Sänks av att 
analysen beskrivs otydligt. 
Pålitlighet: Stärks av tydlig metod. 
Sänks av att ingen förförståelse 
redovisas. Överförbarhet: 
Sammanhanget är väl beskrivet, 
studien kan överföras till liknande 
sammanhang. Något lägre 
abstraktionsnivå vilket kan sänka.  
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Författare  
Titel  
 Land, År  

Syfte   Urval   
Datainsamling   

Genomförande   
Analys   

Resultat   Kvalitet  

Rejeh. N  
Vaismoradi. M   
  
Perspectives and 
experiences of 
elective surgery 
patients regarding 
pain management   
  
Iran, 2009  
  
  
  
  
  

Utforska 
patienters 
perspektiv 
och 
upplevelse 
av 
smärthanteri
ng efter 
elektiv 
kirurgi.  

Ändamålsenligt urval. 
20 deltog, 13 kvinnor 
och 7 män. Ålder: 22–
67 med medelålder 43 
år. Genomgått 
bukkirurgi. inkl. 
kriterier: >20 år, 
talförmåga och vill bli 
intervjuad. 
Exkl.kriterier: Inget 
tillstånd som hindrar 
patienten från att delta 
i intervju. 
Semistrukturerade 
intervjuer. Etiskt 
godkänd.  

Rekryterade av forskarna med 
hjälp av sjuksköterskan på 
avdelningen Informerat 
samtycke skriftligt. 
Intervjuerna genomfördes 
enskilt 48-72h efter 
operationen. Längd på 
intervjuer 60–90 min. 
Kvalitativ innehållsanalys. 
Intervjuerna transkriberades 
Uttalen analyserades enskilt, 
jämförde sedan sina analyser 
för att gemensamt komma 
fram till resultat och lämpliga 
kategorier.   

Uppfattni
ngar om 
smärthan
terings 
mål, 
Patienten
s syn på 
sjuksköte
rskans 
roll i 
smärthan
teringen, 
Interaktio
n i 
smärthan
teringen. 

Tillförlitlighet: Stärks av resultatet 
besvarar syftet, variation i ålder och 
kön, finns citat, informerat samtycker 
finns. Verifierbarhet: Metoden är 
väl beskriven, stärker. Inga 
intervjufrågor, sänker. Pålitlighet: 
Flera personer deltog i analysen 
vilket stärker. Ingen förförståelse 
redovisad, sänker. Överförbarhet: 
Varierat urval gällande kön och ålder, 
kontext är beskrivet, 2 olika sjukhus 
och finns kategorier, stärker då den 
kan överföras till liknande 
sammanhang. Något låg 
abstraktionsnivå vilket kan sänka  

Shoqirat, N.   
  
“Sleepless Nights 
and Sore Operation 
Site” Patients’ 
Experiences of 
Nursing Pain 
Management After 
surgery in Jordan.   
Jordanien,   
2013  

Utforska 
patienters 
upplevelser 
av 
behandling 
av smärta i 
Jordanien 
och 
identifiera 
bidragande 
faktorer till 
smärta  

Kvalitativ 
innehållsanalys  
Ändamålsenligt urval   
inkl. kriterier: >18 år, 
inga 
kommunikationshinder, 
exkl.kriterier: konfusion, 
psykisk ohälsa. 31 
personer deltog. 15 
kvinnor, 16 män. 
Fokusgrupper. Studien är 
etiskt godkänd.  

Diskussioner i fyra fokusgrupper.   
Intervju av kvinnlig forskare med 
erfarenhet av fokusgrupper samt 
forskaren. Skriftligt samtycke 
gavs. Exempelfrågor. 
Genomfördes enskilt på 
sjukhuset. 50 minuter. Analys 
med kvalitativ innehållsanalys 
med dataprogram. Intervjuer 
analyserades och med likheter 
skapades teman.   

Att leva 
med 
smärta, 
Hinder för 
omvårdna
d vid 
smärthant
ering  

Tillförlitlighet: Stärks av resultat svarar 
på syftet, citat fanns, informerat samt 
skriftligt samtycke. Verifierbarhet: 
stärks då metod och analys är väl 
beskrivet, exempel på intervjufrågor. 
Pålitlighet: Sänks då ingen förförståelse 
redovisas och endast en person deltagit i 
analysen. Överförbarhet: Stärks då 
kontext är väl beskrivet. Kan överföras 
till liknande sammanhang. Något högre 
abstraktionsnivå vilket kan stärka.  
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Författare  
Titel  
 Land, År  

Syfte  
  

Urval   
Datainsamling  
  

Genomförande   
Analys  
  

Resultat  
  

Kvalitet  
  

van Dijk et al.  
  
Postoperative 
patients’ 
perspectives on 
rating pain: A 
qualitative study   
   
The Netherlands,   
2015  
  

Undersöka 
hur patienter 
väljer ett 
nummer på 
NRS-skalan 
för att 
beskriva 
deras 
postoperativa 
smärta vid 
tillfället och 
vilka 
övervägande
n som 
påverkar 
denna 
process  

Ändamålsenligt urval.   
ink.kriterier: genomgått 
operation dagen innan, 
postoperativ smärta, 
minst NRS 4. Exkl. 
kriterier: <18 år, inte 
kunna läsa/förstå 
nederländska, kognitiv 
svikt, hörselnedsättning, 
inte vara tillräckligt 
fysiskt stabil.   
27 patienter tillfrågades 
och deltog, 14 män, 13 
kvinnor. Åldrarna 18–79 
Medelålder 51 år. 
Semistrukturerade 
intervjuer. Etiskt 
godkänd.   

Forskarna identifierade patienter 
via datasystem, frågade sedan 
sjuksköterskan om det var 
möjligt att intervjua personen 
och sedan frågade forskarna 
dessa. informerade om studien. 
två av forskarna (Vervoort. S & 
van Dijk. J) genomförde 
intervjuerna. exempel på frågor 
angavs i artikeln. Intervjuerna 
hölls i 5–32 min (medel 12 min). 
citat från intervjun delges. 
Kalkman. C läste igenom 
transkriptionerna, kolla 
kodningen och diskuterade hans 
åsikter. Ett informerat samtycke 
gavs skriftligt   
  

Förväntad
e 
konsekve
nser av att 
ange ett 
specifikt 
NRS-
poäng  

Tillförlitlighet: stärks av resultatet 
besvarar syftet, citat under alla kategorier 
och informerat samtycke. Sänks då 
intervjuerna var korta. Verifierbarhet: 
Stärks av att exempel på frågor fanns och 
av att analysen beskrivs tydligt. 
Pålitlighet: Stärks av att flera personer 
analyserat intervjuerna oberoende av 
varandra och att en med erfarenhet har 
kontrollerat materialet. Sänks av att 
ingen förförståelse redovisas. 
Överförbarhet: Sammanhanget är ej 
beskrivet utförligt vilket sänker 
överförbarheten. Studien kan vara 
överförbar till liknande sammanhang. 
Låg abstraktionsnivå vilket kan sänka.  

 
 


