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Sammanfattning  
 
Bakgrund: I Sverige har operationer ökat de senaste åren. Postoperativ smärta uppkommer efter 
operation och är en subjektiv och individuell upplevelse. Patienter upplever svår smärta de första 24 
timmarna efter operation trots att många operationer möjliggöras genom minimalt invasiva kirurgiska 
tekniker. Att bedöma och behandla smärta är en viktig del av omvårdnaden på postoperativ avdelning, 
då det kan minska risken för komplikationer relaterade till otillräcklig smärtbehandling. Underbehandlad 
smärta ökar risken för längre vårdtider. Det är viktigt att behandla smärta så tidigt som möjligt på 
postoperativ avdelning.  
Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av smärta på postoperativ avdelning. 
Metod: En litteraturstudie som baserades på fem kvalitativa vetenskapliga artiklar och fem kvantitativa 
vetenskapliga artiklar genomfördes. Sökningen gjordes i två databaser Cinahl Complete och Pubmed. 
Högskolan Kristianstad granskningsmallar användes som stöd vid artikelgranskning. Därefter gjordes 
analysprocessen av artiklarna med hjälp av Fribergs analysmodell. 
Resultat: Beskriver patienters erfarenheter av smärta på postoperativ avdelning: Tre kategorier 
framträdde ”smärterfarenheter som baserar på individuella faktorer”, ”information om smärta ” och ” 
smärta och sjuksköterskans bemötande”. Smärtupplevelsen skiljer sig mellan patienter individuellt. Det 
var svårt att utrycka smärta. Preoperativt information av smärta och smärtlindring påverkar patientens 
kunskap och förväntning av postoperativt smärta. Sjuksköterskans bemötande spelade stor roll för 
smärta och smärtlindring.  
Diskussion: De fyra kvalitativa trovärdighetsbegreppen diskuteras i metoddiskussionen.  
Fyra huvudfynd framkom, som beskriver patienters erfarenheter av smärta. Resultat diskuterades 
utifrån personcentrerad vård. 
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Inledning       
 
Vården utvecklas kontinuerligt och operationer blir både vanligare och mer avancerade.  

Postoperativ smärta uppkommer efter operation och är en subjektiv och en individuell 

erfarenhet. Att bedöma och behandla smärta är en viktig del av omvårdnaden på en 

postoperativ avdelning, då det kan minska risken för eventuella komplikationer relaterade till 

otillräcklig smärtbehandling och längre vårdtider (Brentzen et al., 2010). Det är viktigt att 

utföra postoperativ bedömning, förstå patientens strategier för att hantera smärta, optimera 

smärtbehandling och utvärdera smärta i omvårdnadsarbete (Yüceer, 2011). Det är viktigt att 

minska smärta, lindra lindande för patienter på en postoperativ avdelning. De grundläggande 

delarna i sjuksköterskans omvårdnadsarbete på en postoperativ avdelning är kunskap och 

förståelse för hur patienten påverkas av postoperativ smärta. Sjuksköterskors förståelse av 

smärta och smärtlindringens effekt är viktigt i arbetet för att främja bästa möjliga 

återhämtning. 

Bakgrund 
Mer än 300 miljoner operationer utförs över hela världen varje år. Många operationer 

möjliggörs genom minimalt invasiva kirurgiska tekniker (International association for the 

study of pain, 2017). I Sverige opererades cirka 410 000 personer under 2018 i sluten vård 

(Socialstyrelsen, 2018). Operationerna har ökat med 38% inom slutenvård under perioden i 

2007–2017 (Werner, 2019). Operationsköerna har dessutom blivit längre under 2020 på grund 

av den globala pandemin orsakad av covid -19, vilket förstärker behovet av ett snabbt förlopp 

med hög kvalité inom postoperativ vård (Socialstyrelsen, 2021).  

 

Smärta uppstår nästan alltid efter kirurgiska ingrepp och är en individuell och subjektiv 

upplevelse. International Association for the study of pain (ILSP) beskriver begreppet 

smärta som ”en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada 

eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada.” Det finns olika typer av 

smärttillstånd. Det smärtmedicinska fältet delas traditionellt in akut och långvarig smärta 

(Bäckryd & Werner, 2019). Postoperativ smärta är en akut smärta och brukar karaktäriseras 

av ett nociceptiv-inflammatoriskt smärttillstånd. Nociceptiv smärta utlöses av nociceptorer 

som aktiveras i vävnadsskada och associerad inflammation i somatiska eller viscerala 
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strukturer (Bäckryd & Werner, 2019). En studie visar att ca 20 % av patienterna hade svår 

smärta de första 24 timmarna efter operationen, en siffra som i stort sett har varit oförändrad 

de senaste 30 åren (Small & Laycock, 2020). I bedömning av smärta används bland annat en 

numerisk skattningsskala (NRS). Patienten graderar smärtan mellan 1–10, där 0 representerar 

ingen smärta och 10 representerar värsta tänkbara smärta. NRS kan kommuniceras verbalt 

och kräver inga ytterligare verktyg. NRS är användbar i många former av överrapportering av 

patientinformation (Eriksson & Wikström, 2019). Vid smärtlindring används både 

farmakologiska och icke farmakologiska behandlingar. Vid farmakologisk behandling 

används ofta opioider i första hand. Opioida analgetika har effekt på en rad typer av smärta, 

men främst på nociceptiva smärtor (Hovind, 2005). Alla former av opioider leder till olika 

grader av biverkningar. Idag förekommer det sannolikt både underbehandling och för lång 

behandlingstid med opioider (Bäckryd & Werner, 2019). Enligt Svensk Förening för Anestesi 

och intensivvård (2010) är postoperativ smärta ofta underbehandlad och cirka 30 % upplever 

medelsvår till svår smärta postoperativt. Ineffektiv smärtlindring kan påverka patienternas 

övergripande livskvalitet negativt och det kan öka risken för olika komplikationer och 

utvecklas av långvarig smärta (Bäckryd & Werner, 2019; Glowacki, 2015).  

 

Omvårdnad inom postoperativ vård syftar till att genom övervakning underlätta patienternas 

smärta och hjälper patienten att hantera sin smärta innan patienten förflyttas till en annan 

avdelning.  Patienter kommer till postoperativ avdelning efter operation med anestesi. Många 

patienter är inte helt vakna när de kommer till postoperativ avdelning, vilket gör det svårt att 

bedöma smärta och ge effektiv smärtlindring tidigt.  Sjuksköterskan inom den postoperativa 

vården arbetar nära patienten och har en central roll och viktig roll i att leda teamet runt 

patienten så att bästa tänkbara vård ges. För att leda omvårdnaden inom postoperativ vård är 

kärnkompetenserna säker vård och evidensbaserad omvårdnad viktiga grundstenar (Lycker & 

Chew, 2020). Begreppet säker vård beskrivs som att sjuksköterska ska förebygga att patienter 

drabbas eller riskerar att drabbas av vårdskada vilket uppnås genom att arbeta patientsäkert 

och följa regelverk (Svensk sjuköterskeförening, 2017). Vården syftar till att optimera 

förutsättningarna för postoperativ återhämtning utan komplikationer genom övervakning av 

vitala parametrar för att tidigt kunna upptäcka, förbygga och behandla uppkomna tillstånd 

(Lycker & Chew, 2020). Vidare beskrivs begreppet evidensbaserad omvårdnad som att 

sjuksköterska använder metoder med bästa tillgängliga evidens baserat på vetenskap och 

beprövad erfarenhet, med utgångspunkt i patientens behov och preferenser (Svensk 
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sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterska bör uppdatera sin kunskap för att vara trygg i sin 

yrkesroll och ge god omvårdnad till patienter. Riktlinjer för postoperativ smärtbehandling av 

svensk förening för anestesi och intensivvård (SFAI) beskriver att personcentrerad vård är 

viktigt för båda sjuksköterskor och patienter. Personcentrerad vård beskrivs som att 

sjuksköterskorna förstår att alla patienter är unika personer med individuella behov och 

resurser. Det innebär att sjuksköterskor respekterar och bekräftar personens upplevelse och 

tolkning av ohälsa och sjukdom, samt att arbeta utifrån tolkningen för att främja hälsa med 

utgångspunkt i vad hälsa betyder för just enskild person. En tidigare studie visade att 

patienternas erfarenhet av postoperativ smärta är individuell och beror på patienternas 

kunskap, information, tidigare smärterfarenhet och dessutom vårdpersonalens attityder (Idvall 

et al., 2008). Därför är det viktigt att sjuksköterskan är lyhörd, vilket i sin tur ger 

sjuksköterska möjlighet att lära sig mer om patienten (Idvall et al., 2008). Som följden av det 

består omvårdnaden till stor del av att ge stöd till patienten genom personcentrerad vård, samt 

att kartlägga patientens erfarenheter av smärta och smärtlindring.  

 

Syfte  

Att beskriva patienters erfarenheter av smärta på en postoperativ avdelning. 

 

Metod 
Design 
Metoden som används var en allmän litteraturstudie med systematisk sökning.  

Enligt Friberg (2017) innebär metoden att söka, granska och sammanställa vald litteratur 

inom ett visst område. Metoden kännetecknas av en sammanfattning av kunskapsläget eller 

handlar om problemställning som är relaterade till sjuksköterskans arbetsfält.  

 

Sökvägar och urval 
Litteratursökning utfördes med sökningar av vetenskapliga artiklar. De databaser som 

användes för att söka artiklar var Cinahl Complete och Pubmed.  Cinahl Complete indexerar 

artiklar om omvårdnadsvetenskap och Pubmed innehåller information om medicin men även 

omvårdnadsvetenskap (Östlundh, 2017). Först gjordes en pilotsökning för att få en översikt 
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över vad som fanns inom det valda området och som svarade mot syftet, vilket det ansågs 

göra. En förberedande sökning var att få fram tillräcklig bakgrundsinformation för att ta nästa 

steg, den mer precisa informationssökningen (Östlundh, 2017). 

Sökord som användes var: erfarenhet, patient, postoperativ smärta och smärtlindring. För 

översättning av termer användes Svensk Mesh på Karolinska Institutet.  

Sökningen i Cinahl Complete utfördes i relevanta ämnesord som heter Cinahl Headings. De 

Cinahl Headings som har valts var postoperative, perception, patients och pain management. 

Ämnesorden var väsentliga och bärande för syftet med uppsatsen. Cinahl Headings kopplades 

samman med synonymer det ville säga fritext i en blocksökning. De booleska sök-

operatorerna OR och AND användes för att både utöka och begränsa sökningen (Östlundh, 

2017). Varje blocksökning innehöll Cinahl Headings samt fritext och dessa kopplades 

samman med OR. Därefter kopplades varje block samman genom att använda AND. 

Trunkering (*) av sökord och fraser användes i de olika blocksökningarna. 

Sökorden ”postoperativ smärta” och ”patient erfarenhet smärtlindring” i varje block 

kombinerades till en blocksökning i Cinahl Complete. I PubMed heter ämnesord Medical 

Subject Headings (MeSH). Listorna med ämnesord skiljde sig i de olika databaserna och pain, 

postoperative, perception, patient och pain management var de valda ämnesorden i PubMed. 

De booleska sök-operatorerna OR och AND var använda på samma sätt som var beskrivet i 

avsnittet för sökningen i databasen CINAHL. Ett sökschema med ovan valda sökord och 

synonymer redovisades i bilaga 1.  

Urvalet bestod av både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar. Tidsintervallet för 

publicerade artiklar som användes till litteraturöversikten var perioden 2011 till 2021. Urvalet 

begränsades också till artiklar skriva på engelska. Inklusionskriterier var patienter som 

opererades med alla typer av kirurgiska ingrepp och är över 18 år gamla. Exklusionskriterier 

är patienter med demens. Urvalet av artiklar till litteraturstudien utgjordes av tio artiklar, åtta 

från Pubmed och två från Chinal Complete.    

 

Granskning och analys 
De tio utvalda artiklarna lästes igenom noggrant. Sedan genomfördes granskning av artiklar 

utifrån Högskolan Kristianstads granskningsmall för kvalitativa studier (Blomquist et al., 

2016) och kvantitativa studier (Beck et al., 2016). Därefter gjordes en gemensam 

kvalitetsbedömning enligt granskningsmallarna och en artikelöversikt skrevs, se bilaga 2. 

Analys av artiklar genomfördes enligt Fribergs (2017) fem steg. I det första steget lästes valda 
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tio artiklarna igenom flera gånger för att få en uppfattning om innehållet. I det steget lästes 

titlar och abstract om vad artiklarna belyser och fokus ligger på studiernas resultat. I det andra 

steget identifierandes nyckelfynden i varje studies resultat. I det tredje steget gjordes en 

sammanställning av studiernas resultat. I det fjärde steget presenterades artiklarnas resultat 

utifrån identifiering av likheter och skillnader som sammanbinder artiklarna genom att 

gruppera och kategorisera huvudfynd. I det femte steget formuleras en grund till det nya 

resultatet (Friberg, 2017). 

Etiska överväganden  

Författaren presenterade resultaten från valda artiklar utan att förvränga innehållet. Samtliga 

artiklar som författaren valde ska vara etisk granskade innan de utfördes (Forsberg & 

Wengström, 2008). Att artiklar är etiskt granskade betyder att de måste vara granskade av en 

forskningskommitté som följer Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2017). 

Enligt Helsingforsdeklarationen finns viktiga etiska principer att ta hänsyn till. Deltagare ska 

inte utsättas för en risk som är orimligt i förhållande till forskningens nytta och det ska 

kommuniceras att det är möjligt att avbryta deltagande när som helst. Deltagares hälsa, 

säkerhet och rättigheter ska vara i centrum i forskningsstudien (World Medical Association, 

2017). 

Förförståelse  

Författare är legitimerad sjuksköterska och har flera års erfarenhet inom det kirurgiska 

området. Idag arbetar författaren på postoperativ avdelning samt arbetar som 

smärtsjuksköterska på sjukhus och träffar patienter som har smärta dagligen. Författarens 

erfarenhet är att smärta kan vara ett stort hinder i det postoperativa förloppet. Postoperativ 

smärta lindras genom interaktion och samverkan mellan patient och sjuksköterska. Det är 

viktigt att förstå hur patientens förståelse och erfarenheter av smärta är. Författare är 

medveten om egen förförståelse och kommer försöka lägga den till sidan under arbetes gång.  

Förförståelse beskriver vad forskaren själv tar med för perspektiv till analysen av material, det 

vill säga tidigare kunskap och erfarenheter som kan inverka på resultatet. Därför är det viktigt 

att författaren av litteraturstudien beskriver sin förförståelse och ge en hög grad av transparens 

(Jakobsson, 2011).  
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Resultat 

Resultatet utgörs av fem kvalitativa artiklar och fem kvantitativa artiklar från Sverige (n= 2), 

Danmark (n=2), Malaysia (n=1), Turkiet (n=1), Polen (n=1) Storbritannien (n=1), 

Nederländerna (n=1) och Kanada (n=1). Totalt deltog 1249 patienter i studier där patienters 

erfarenheter av postoperativ smärta undersöks. Ytterligare detaljer från granskningen av de 

utvalda artiklarna återfinns i bilaga 2. I resultatet framträdde tre huvudkategorier och sju 

underkategorier (tabell 1). Kategorierna var: ”smärterfarenheter som baserar på individuella 

faktorer”, ”information om smärta” och ”smärta och sjuksköterskans bemötande”.  

Tabell 1. Resultat bestod tre huvudkategorier och sju underkategorier 

Huvudkategorier                                                              Subkategorier 

 

- Smärta var individuell 

Smärterfarenheter som baserar på                                    - Smärta var svårt att beskriva 

             individuella faktorer                                            - Rädsla att använda läkemedel 

                                                                                          -Smärtnivån påverkas av  

                                                                                           vilken operation som genomförs 

 

            

                                                                                           - Information gällande smärta var av  

         Information om smärta                                                stor betydelse för smärtlindring  

                                                                                              samt erfarenheter av smärta                                                                              

 

   

                                                                                          - Ett gott bemötande från 

                                                                                            sjuksköterskan påverkade smärta 

                                                                                            och smärtlindring positivt 

 Smärta och sjuksköterskans bemötande                           -Ett dåligt bemötande från      

                                                                                            sjuksköterskan påverkade smärta  

                                                                                            och smärtlindring negativt      
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Smärterfarenheter som baserar på individuella faktorer 
 

Smärta var individuell  

Patienter som genomgått kirurgi upplevde att den nykomna smärtan som en högst individuell 

upplevelse. Många patienter upplevde svår postoperativ smärta under de första 24 timmarna 

efter operation. Samtidigt som andra uppgav ingen eller låg smärta de första 24 timmarna 

(Ayhan et al., 2017; Brown et al., 2013; Specht et al., 2015; Subramanian et al., 2016). 

Skillnaden i smärta mellan ålder, kön och utbildningsnivåer var låg (Ayhan et al., 2017). 

Patienters smärtupplevelse var också olika beroende på om patienten tidigare genomgått flera 

operationer eller om patienten återhämtade sig efter sin första operation. Patienter uppgav att 

smärtupplevelse efter den första operationen var högre jämfört med smärtupplevelse efter 

ytterligare operationer (Ayhan et al., 2017). Patienter upplevde att smärtlindringen var 

individuell och påverkades av deras tidigare erfarenheter, till exempelvis tidigare operationer 

och kronisk smärta (Eriksson et al., 2016; Kaptain et al., 2017). Patienter kunde redan vara 

vana med smärta innan operation av olika anledningar. Dels på grund av åkomman som skulle 

opereras men även på grund av smärta från exempelvis axlar och rygg. Patienter med 

erfarenhet av kronisk smärta tog hjälp av smärtlindring för att hantera postoperativ smärta. 

Vissa patienter hade preoperativt smärta och patienterna visste själva att vilken typ av smärta 

de hade och vilken smärtstillande medicin som hjälpte (Eriksson et al., 2016; Kaptain et al., 

2016). 

 

Smärta var svårt att beskriva 

Den nya smärtupplevelsen var svår för patienterna att förstå och beskriva. 

Patienter ombads att skatta sin smärta med hjälp av NRS. Patienter hade olika åsikter om hur 

väl NRS gick att använda. En studie visade att patienterna var nöjda och det var inte svårt att 

använda smärtskattning NRS (Ayhan & Kursun, 2017). Däremot visar flera studier att de 

flesta patienter upplevde att det var svårt att använda smärtskattning i form av NRS. 

Patienterna beskrev NRS smärtskala enbart som siffror utan att förstå vad de olika NRS 

siffrorna innebar.  Patienterna beskrev att det var lättare att säga ”mycket ont” eller ”lite ont.” 

Vid tillfällen då patienter upplevde smärta och fick smärtstillande medicin gjorde 

sjuksköterskan en ny skattning av smärta med hjälp av NRS. Patienterna upplevde att 

sjuksköterskorna kunde bedöma deras smärta och ge smärtbehandling genom att helt enkelt 

fortsätta att använda smärtbedömningsverktyget (Kaptain et al., 2016). Vårdpersonal kan till 
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exempel säga ”ring när du upplever att du börjar känna mycket smärta ” (Eriksson et al., 

2015). Patienterna var osäkra på om de skulle säga till om de hade ont till vårdpersonalen. 

Dessutom var smärtintensiteten svårt att mäta vid användande av NRS (Eriksson et al., 2015). 

Patienterna hade svår smärta innan de fick smärtbehandling för att patienterna inte visste när 

de skulle be om smärtstillande läkemedel (Kaptain et al., 2016; Specht et al., 2015). Det 

kunde vara svårt för patienter att uttrycka smärtnivå och göra smärtskattning. Patienterna 

uppgav att smärta inte är lätt att beskriva på grund av trötthet och inte kunna hitta ord. I vissa 

fall kan patienter endast kommunicera ”JA” och ” NEJ” (Eriksson et al., 2016; Kaptain et al., 

2016). När smärtgenombrott sker kan det också vara svårt att kommunicera med vårdpersonal 

(Eriksson et al., 2015). 

 

Rädsla att använda läkemedel  

Patienterna var tveksamma inför användning av analgetika och opioider.  Tveksamheter 

berodde på olika anledningar, till exempel oro för skakningar, hallucinationer, illamående och 

tidigare dålig erfarenhet av smärtlindring (Angelini et al., 2018; Eriksson et al., 2016; Higgs 

et al., 2014). En studie visade att vissa patienter beskrev en rädsla för att använda opioider vid 

smärtbehandling. Patienterna var benägna att tro att "människor lätt kan bli beroende av 

smärtstillande läkemedel" och "smärtstillande läkemedel bör sparas för fall där smärta blir 

värre" (Brown et al., 2013).  

 

Smärtnivån påverkas av vilken operation som genomförs 

Postoperativ smärtlindring kan skilja sig beroende på olika operationsteknik. Till exempelvis 

laparoskopisk eller öppen kirurgi. Smärtnivån påverkades av vilken operation patienter har 

genomgått (Higgs et al., 2014). Patienter opererade med laparoskopisk teknik har visat sig 

uppleva minskad postoperativ smärta. Kirurgiska patienter opererade med laparoskopisk 

teknik upplevde mest smärta under de första nio timmarna under den postoperativa fasen och 

patienter inom öppen kirurgi upplevde sällan smärta efter några dagar på postoperativt, för att 

patienten fortfarande hade epiduralanestesi (EDA) under de första dagarna på postoperativ 

avdelning (Higgs et al., 2014). 
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Information om smärta 
 
Information gällande smärta var av stor betydelse för smärtlindring samt erfarenheter 

av smärta 

Preoperativ information hade hög påverkan på patientens smärterfarenheter, det på grund av 

att de flesta patienter upplever mer postoperativ smärta än de förväntar sig. Vid hög 

delaktighet kände sig patienter trygga, vilket kunde leda till självförtroende om smärtlindring 

(Higgs et al., 2014; Specht et al., 2015). Under den postoperativa fasen önskar patienterna 

information om smärtlindring, som till exempel när de kan få nästa smärtlindring eller vilket 

läkemedel de ska ta eller inte kan ta mer och det blir lättare för patienter att be om 

smärtlindring (Eriksson et al., 2016). En studie visade att kunskap kring postoperativ smärta 

och smärtlindring var högre hos patienter som erhållit information om det innan operation. 

Däremot var det ingen skillnad i patienters tro om smärta och smärtlindring mellan patienter 

som har fått preoperativ information om smärta och smärtlindring samt patienter som inte 

hade fått preoperativ information (Van Dijks et al., 2016). En annan studie visade att patienter 

kunde ha svårt att komma ihåg information om smärtlindring som givits pre-operativt under 

den senare postoperativa fasen. Det kunde bland annat bero på biverkningar av opioider eller 

anestesimedel (Angelini et al., 2018).  

 

Smärta och sjuksköterskans bemötande 
 

Ett gott bemötande från sjuksköterskan påverkade smärta och smärtlindring positivt 

Patienter uppgav att sjuksköterska var nära till hands för patienten under hela tiden på 

postoperativ avdelning och hjälpte till att hantera smärta och smärtlindring, de var nöjda och 

trygga (Alyhan et al., 2017; Angelini et al., 2018; Brown et al., 2013; Subramanian et al., 

2016). Även andra åtgärder förutom farmakologiska nämns här, som till exempel att 

sjuksköterskan hjälpte till bekvämare positioner (Piotrkowska et al., 2020). Den där lilla extra 

omsorgen ledde till att patienterna kände sig lugna och nöjda (Angelini et al., 2018). 

Patienterna upplevde att en god relation till sjukvårdpersonalen ökade deras delaktighet i 

smärtlindringen och trygghet (Angelini et al., 2018; Eriksson et al., 2016; Kaptain et al., 

2016). I de flesta fall rapporterade patienterna att de snabbt fick kontakt med sjuksköterska 

för att gå igenom deras välbefinnande och bedömning av smärta. Frekvensen av kontakter 
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med sjuksköterska påverkade patienternas smärtupplevelser och de upplevde en känsla av 

trygghet när de visste att sjuksköterskan skulle hålla ett öga på dem (Angelini et al., 2018).  

En annan studie visade att när vårdpersonalens hade ett gott bemötande, genom att visa 

respekt och omtanke, ledde det till att patienter kände sig synliggjorda och trygga och därmed 

vågade att säga till sjuksköterskan de hade smärta och be om smärtlindring (Eriksson et al., 

2016). Patienter upplevde att en fungerande kommunikation mellan dem och vårdpersonal 

spelade stor roll och att det hjälpte till i smärtbedömning och smärtlindring. Dessutom 

påverkade kommunikationsförmåga smärtbedömningens kvalitet. När vårdpersonalen ansågs 

vara lyhörd och uppmärksam gjorde detta kontakten lättare (Eriksson et al., 2016; Kaptain et 

al., 2016; Wikström et al., 2016). Majoriteten av patienterna kände sig inkluderade i sin vård 

när personalen lyssnade på dem när de hade ont (Angelini et al., 2018). 

 

Ett dåligt bemötande från sjuksköterskan påverkade smärta och smärtlindring 

negativt 

Patienter upplevde att smärtbehandlingen påverkades negativt om personalen inte var 

hjälpsam och hade en negativ attityd (Angelini et al., 2018). En negativ attityd fick 

patienterna att känna sig otrygga och gjorde att de inte vågade att fråga om smärta och 

smärtlindring. Sjukvårdspersonalens arbetsförhållanden påverkade smärtbedömningen och 

smärtlindring. Vårdpersonal verkade ha en stor arbetsbörda när de gick snabbt, såg upptagna 

ut och inte hade tid att prata (Angelini et al., 2018; Eriksson et al., 2016). När vårdpersonalen 

såg upptagen ut ville patienter inte störa dem genom att be om smärtlindring och avstod från 

ringa på klockan (Eriksson et al., 2016). 

 
Diskussion 
Metoddiskussion 

I metoddiskussionen diskuteras den allmänna litteraturöversiktens styrkor och svagheter 

genom ett kritiskt förhållningssätt i avsikt att kontrollera kvalitén.  Studien baseras på 

patienters erfarenheter av postoperativ smärta.  Författaren försökte att i första hand beskriva 

kvalitativa artiklar då kvalitativa studier vanligtvis redovisas så att deltagarnas livssituation 

synliggörs och deras röster blir beskrivna.  I litteraturstudien använde författaren fem 

kvalitativa artiklar och fem kvantitativa som underlag till artikelöversikten. Artiklarna 
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granskades med stöd av Shenton (2004) kvalitativa trovärdighetsbegrepp för att säkerställa�

tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. 

Tillförlitligheten beskriver hur pass väl en studies resultats svar på syftet (Shenton, 2004). För 

att uppnå stärkt tillförlighet i litteraturstudien användes relevant artikelsökning. I 

artikelsökningen användes två vetenskapliga databaser Cinahl Complete och Pubmed. 

Användandet av två databaser stärkte tillförlitligheten, samt minskar risken att missa viktiga 

artiklar. Först utfördes pilotsökningen, vars genomförande visade sig resultera i tillräckligt 

antal och aktuella artiklar. Författaren tog ytterligare hjälp av bibliotekarie för att förfina 

relevanta artikelsökningar och sökord för att öka antalet relevanta artiklar och som svarade på 

syftet. Det har stärkt tillförlitligheten i sökningen.  

Författaren hittade tillräckligt med material avseende åren 2011–2021 för att vidare fortsätta 

med studien. Väsentliga sökord på engelska med synonymer utifrån syftet, har trunkerats och 

kopplats ihop i Blocksökning. Booleska söktermer användes och stärker tillförligheten for att 

förfina relevanta artiklar. Vidare användes HKR:s granskningsmall för kvalitativa artiklar 

(Blomqvist et al., 2016) och kvantitativa artiklar (Beck et al., 2016) vid genomgång av 

artiklarna och därmed värderat deras innehåll. Högkvalitativa artiklar bidrar till stärkt 

tillförlitlighet i litteraturstudie. Fribergs (2017) analysmetod med fem steg användes för att 

stärka tillförlitligheten. Resultatets kategorier har noggrant valts ut från förståelse och 

granskning av artiklarna enligt metoderna ovan.  

Verifierbarhet innebär att studiens metod är väl beskriven där liknande resultat kan återfinnas 

i studie som använder samma tillvägagångssätt (Shenton, 2004).  Verifierbarheten är stärkt av 

att metoden är tydligt beskriven i steg. Studien är på detta sätt möjlig att återskapa och få ett 

liknande resultat. Analysen av studiernas resultat har genomförts stegvis med stöd av Friberg 

(2017) Litteratursökningen dokumenterades i ett sökschema, där skrevs ämnesorden och 

fritexten ner men även vilka begränsningar som gjordes i sökningen, vilket kan stärka 

verifierbarheten. Att dokumentera litteratursökningen på detta sätt gör att sökningar går att 

rekonstruera (Polit & Beck, 2017). 

Pålitlighet innebär att studiens resultat är framtaget på ett objektivt tillvägagångssätt där 

endast erfarenheter från källmaterial framgår och att det som är betydelsefullt synliggöras för 

läsaren (Shenton, 2004). Författaren reflekterade och skrev ner förförståelsen innan 
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litteraturstudien påbörjades. Förhållningssättet från förförståelsen har gjort att pålitlighet 

stärkts. Författaren har i början av studien haft förväntningen att vårdpersonalens bemötande 

delvis påverkar smärta vilket visade sig överensstämma med resultatet. Att förförståelsen 

dokumenterats tidigare stärker studiens pålitlighet. Artiklar lästes objektivt och författaren 

försökte hålla ett neutralt förhållningssätt och därefter analysera resultatet. Samtliga artiklar är 

skrivna på engelska, vilket inte är författarens modersmål vilket sänker pålitligheten, men 

författaren har varit medveten om det för att så långt det är möjligt försäkra sig om att det 

blivit rätt uppfattat vid tolkning av materialet. Författaren arbetade på egen hand, utan en 

partner att diskutera med och författaren har deltagit i seminarium på skolan med 

studiekollegor, handledare och examinator som läst materialet och kunde öka pålitligheten i 

studiens resultat.  

Överförbarhet innebär att resultatet kan överföras till liknande sammanhang och andra 

grupper utanför det studerade området (Shenton, 2004). Överförbarheten stärks av att 

artiklarna var från åtta olika länder. Artiklar är från Sverige, Danmark, Storbritannien, 

Nederländerna, Kanada, Polen, Turkiet och Malaysia. Arbetet inkluderade upplevelser av 

postoperativ smärta från olika kirurgiska ingrepp, vilket är en styrka, då smärterfarenhet 

beskrevs på liknande sätt. Dessutom deltog total 1249 patienter sammanräknat från alla 

studier och deltagarna i de inkluderade artiklarna bestod av både män och kvinnor i varierad 

vuxen ålder, vilket anses vara en styrka. Inga patienter var diagnostiserade med demens och 

kognitiv svikt, vilket också anses vara en styrka. Resultatets kategorier har en 

abstraktionsnivå som gör det möjligt att resultatet kan överföras till annan omvårdnad där 

upplevelse av smärta har en central roll (Shenton, 2004).  

 

Resultatdiskussion 

I den allmänna litteraturöversikten var syftet att beskriva patienters erfarenheter av smärta på 

postoperativ avdelning. Utifrån resultatet valdes tre fynd för att diskuteras. Författaren 

kommer i resultatdiskussionen lyfta fram kategorierna från resultatet och knyta till 

personcentrad vård och etiska principer. Utgångspunkten i diskussionen är vikten av 

personcentrerad vård, vilket författaren anser vara en central del i den postoperativa 

omvårdnaden.  
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Det första fyndet visade resultatet att smärta var individuell. Det berodde på tidigare 

smärterfarenheter och om patienter har haft kronisk smärta. Dessutom påverkades smärtnivån 

av vilken operation som genomgåtts. Smärta påverkade patienterna så att de kände sig oroliga 

och hjälplösa. Många patienter hade svår postoperativ smärta under de första 24 timmarna 

efter operation. Den individuella smärtan var svår att uttrycka till vårdpersonalen, exempelvis 

på en NRS skala. Det var svårt att uppskatta smärtnivån till vårdpersonalen efter operation, 

för att patienter hade fått anestesiläkemedel och opioider. Vårdpersonal kan till exempel 

säga ”ring när du upplever att du börjar känna mycket smärta ”. Patienterna var osäkra på när 

de skulle meddela vårdpersonal att det smärtade. En studie visade att studie där 23,5% av 

patienterna inte rapporterade sin smärta förrän den var mycket svår och 28,6 % uppgav att de 

bara skulle stå ut med sin smärta (McTier et al., 2014). 

Förmåga att fånga patientens beskrivning och erfarenheter av smärta krävs för att möjliggöra 

en förståelse mellan patient och personal, och därmed kunna behandla eller avstå från att 

behandla smärta. Tidigare studie visade att smärtbedömning kunde vara ett känslomässigt 

uttryck som inte matchade patients smärtvärden och kliniska tecken, det vill säga att skrika 

gråta eller skratta på grund av outhärdlig smärta, gjorde det svårt och inte alltid möjligt att 

kommunicera verbalt (Wikström et al., 2016). Sjuksköterskan bör ställa kompletterande 

frågor utöver patientens individuella beskrivning av sin smärta. Författaren anser att en 

bedömning av smärtan genom smärtskattningsskalor inte ger all information som krävs för att 

kunna göra en adekvat smärtbedömning. Felaktig smärtbedömning kan leda till otillräcklig 

smärtlindring och komplikationer. Smärtbedömning ses som en viktig faktor då den hjälper 

sjuksköterskor att identifiera patienternas individuella postoperativa smärtupplevelse och 

därigenom möjliggöra optimering av individuell smärtlindring (Gordon, 2005). 

Personcentrerad vård är när vårdpersonal kan kombinera sina kunskaper om patienten, sina 

egna tekniska färdigheter och kunskaper, så att de kan ge vård som koncentreras kring olika 

individerna för att uppnå resultat de värdesätter (Hewitt-Taylor, 2018).   

 

Det andra fyndet visade att preoperativt information om postoperativ smärta och 

smärtlindring var betydelsefull för patienterna. Det kunde påverka patienters kunskapsnivåer 

för postoperativ smärta och smärtlindring. Information påverkade patienters delaktighet i 

smärtlindringen och upplevelse av smärta. Vid hög delaktighet kände sig patienter trygga, 

vilket kunde leda till självförtroende om smärtlindring. Delaktighet innebär ett gemensamt 
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utbyte av information där respekt visas för varandra åsikter. För att vilja delta i beslut om sin 

vård behöver patienter kunskap om för och nackdelar med olika behandlingar för att kunna 

värdera de olika alternativen (Elwyn et al., 2017). En studie visade att specifik information 

som ges före operation om smärta och smärtbehandling kan hjälpa postoperativa patienter att 

uppnå bättre smärtlindring. Patientutbildning är processen att påverka patientens beteende 

genom att göra förändringar i attityder, kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att 

behålla eller förbättra hälsan (Stergiopoulou et al., 2007). 

Personcentrerad vård är att känna sig delaktig i vården, vilket är en aspekt som har en central 

roll i dagens strategier och riktlinjer för vården, och det finns uttryckliga förväntningar på att 

patienterna ska vara aktiva deltagare i sin egen vård och samarbeta i partnerskap med 

vårdpersonal (McCormack & McCance, 2020). Författaren till litteraturstudien anser att 

information är en åtgärd som kan förebygga smärta hos patienter.  

 

Det tredje fyndet visade att patienterna upplevde att ett gott bemötande från 

sjukvårdpersonalen ökade deras trygghet. Det påverkar patientens smärta och smärtlindring. 

Patienter ansåg att ett gott bemötande från vårdpersonalen innebar att sjuksköterskan visade 

respekt och omtanke, vilket gjorde att patienter kände sig synliga och trygga. Därmed vågade 

patienterna säga till sjuksköterskan när de hade smärta och be om smärtlindring. En negativ 

attityd fick patienterna att känna sig otrygga och gjorde att de inte vågade fråga om smärta 

och smärtlindring. Patienter upplevde att en fungerande kommunikation mellan dem och 

vårdpersonal spelade en nyckelroll och hjälpte till i smärtlindring. Dessutom påverkade 

kommunikationsförmåga smärtbedömningens kvalitet. Patienterna uppskattade att 

vårdpersonalen var nära hela tiden och visade sympati till patienterna. Vårdpersonal bör lägga 

särskild vikt vid saker som rör aktivt lyssnande, personlig anpassning och att se till att 

patienten har realistiska förväntningar gällande sin postoperativa upplevelse. Det är viktigt att 

vårdpersonalen försöker att vara lyhörd och visar respekt för patienterna. Vårdpersonalen bör 

ta tid att tala och lyssna på patienterna och att bemöta dem som individer (Mackintosh, 2007). 

Personcentrerad vård innebär också att behandla människor väl och tala med dem på ett 

respektfullt sätt (Hewitt-Taylor, 2018). Personcentrerad vård använder begreppet ”sympatisk 

närvaro” för att beskriva ett sätt att vara med patienten som erkänner det unika och värdefulla 

i varje individ och återspeglar djupet i relationen mellan vårdare och patient (McCormack & 

MaCance, 2020). 
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Helsinforsdeklaration beskriver fyra etiska principer inom vården. De är autonomiprincipen, 

godhetsprincipen, icke-skada principen och göra-gott principen. 

Principerna i Helsingforsdeklarationen, deklarerar att omsorgen om individen ska vara i 

centrum. Personcentrerad vård är att behandla människor som individer, respektera deras 

rättigheter, bygga upp en ömsesidig tillit och förståelse och skapa terapeutiska relationer 

(McCormack & McCance, 2020). 

Slutsats 

Postoperativ smärta är individuell och är svår att uppskatta för patienter. Vårdpersonalen bör 

förstå patienters erfarenheter av smärta och lägga vikt vid aspekter som rör aktivt lyssnande, 

personcetrerad vård och att se till att patienten har realistiska förväntningar gällande sin 

postoperativa period. Information om smärta och smärtlindring, delaktighet i smärtlindring 

och gott bemötande av vårdpersonalen. Därtill kvävs insatser för sjuksköterskor utvecklas 

inom gott bemötande och adekvat kommunikationsteknik, eftersom smärta alltid upplevs av 

patienter men tolkas av sjuksköterskan. Smärtbedömning och smärtlindring är ett 

interaktionellt samarbete ifrån båda sidor. Framtida forskning bör belysa och öka kunskapen 

om sjuksköterskans perspektiv för att ge god och kvalitativ omvårdnad till patienter.  
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Sökschema                                                                            Bilaga1                                                                                                             
 

 

Databas: Pubmed 
Datum: 2021-06-26 

Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av smärta på en postoperativ avdelning 

Sökning nr och 
namn 

Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1) Postoperativ 
smärta  

pain, postoperative [MeSH] OR 
acute pain [Title/Abstract] OR 
recovery unit [Title/Abstract] OR  
recovery care unit [Title/Abstract] OR  
intensive care unit [Title/Abstract] OR 
intensive unit [Title/Abstract] OR  
post-anesthetic unit [Title/Abstract] OR 
post-anesthetic care unit [Title/Abstract] 

111,980  

2) Erfarenhet perception [MeSH] OR  
experience [Title/Abstract] OR  
psychology [Title/Abstract] OR 
perspective[Title/Abstract]  OR 
emotion[Title/Abstract] OR  
qualitative research[Title/Abstract]  OR 
focus group[Title/Abstract] OR  
nursing methodology research[Title/Abstract] OR 
qualitative[Title/Abstract] OR  
grounded theory [Title/Abstract] OR  
hermeneutics [Title/Abstract] OR  
interview [Title/Abstract] OR  
phenomonographic [Title/Abstract]  
 

1,050,295  

Patient Patient [MeSH] OR  
patients�[Title/Abstract] 

5,843,730  

3) Smärtlindring pain management [MeSH] OR  
analgesia [Title/Abstract] 

57,748  

 Blocksökning 1 AND 2 AND 3 AND 4 
 

  

Begränsningar 
 
 

Sökning 5) + engelska, publicerade från 2011–2021 152 8 
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Databas: Chinal Complete                   
Datum: 2021-08-19 

Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av smärta på en postoperativ avdelning 

Sökning nr och 
namn 

Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1)Postoperativ 
smärta  

Postoperative [MH] OR 
“Acute pain” [fritext] OR 
“Post Anesthesia Care Unit “[fritext] OR 
Intensive unit [fritext]  
 

119,855  

2)Erfarenhet Perception [MH] OR  
Experience [fritext] OR  
Interview* [fritext] OR  
Perspective [fritext] OR  
Emotion [fritext] OR  
Qualitative studies [fritext] OR 
“Qualitative research” [fritext] OR  
“Nursing method” [fritext] OR  
Focus groups [fritext] OR  
Grounded theory [fritext] OR  
Phenomonographic [fritext] OR  
Hermeneutics [fritext] 
 

852,864  

3)Patient Patients [MH] OR  
patients�[fritext] OR 
“Surgical patients” [fritext] 

2,242,097  

4)Smärtlindring Pain management [MH] OR  
Analgesia [fritext] 

25,459  

5) Blocksökning 1 AND 2 AND 3 AND 4   

    
    
    
Begränsningar Sökning 5) + engelska, publicerade från 2011 – 2021 

 
 
 

338 2 
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Artikelöversikt                                                                                                                                                                           Bilaga.2 
Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Angelini, E., Wijk, H., Brisby, 
H., & Baranto, A. 
 
Patients’experiences of Pain 
Have an impact on Their Pain 
Management Attitudes and 
Strategies 
 
Sverige, 2018 
 

Syftet var att  
undersöka 
patienters 
upplevelser av 
smärta och 
smärtlindring 
och dess 
effekter på 
vardagen före 
och efter 
planerad 
ryggradskirurg
i 
 

Bekvämlighetsurval. Deltagare 
13(Bortfall 1) Män,7, Kvinna,5. 
Medelåldern 60år. (intervall 30-77år). 
Inklusion: Elektiva ryggradskirurgi 
patienter. Över 18 år. God förmåga i 
svenska i tal och skrift och förståelse. 
Normal kognitiv förmåga.  
Exklusion: Preoperativ: Stroke, 
Reumatoid artrit, Primär infektion, 
Cancer, Skolios och endoskopisk disk 
rupturer operation. Postoperativ: 
Komplikation som leder till 
reoperation, sårinfektion och 
sjukhusvistelse mindre än en dag. 
Fokus gruppintervjuer 
 

Information om studie 
skriftligt och muntligt 
på preoperativt. 
Utförd öppna frågor 25 
dagar på postoperativ. 
En forskare samlade 
intervjuer. 
Intervjufrågor 
redovisas. Analyserade 
av alla forskare. 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
genomfördes. 
Etiskt godkänd 
 
 

Patienter upplevde smärta 
individuellt och smärtan påverkar 
deras attityd till smärtlindring. De 
flesta patienter var nöjda med sin 
smärtlindring. Patienter hade 
tveksamheter inför användning av 
analgetika, av olika anledningar. 
Information och delaktighet 
uppskattades och lugnt agerande samt 
bekant personal fick patienter att 
uppleva trygghet. Personal upplevdes 
ibland som stressad och upptagen. 
Citat redovisas. 
 

Tillförlitlighet Stärks av att 
studien, svarar på syftet. Väl 
tydligt skriven om urval t.ex. 
exklusion pre/postoperativ. 
Verifierbarhet Stärk metoden 
mycket tydligt beskriven. Väl 
tydligt skriven om analysen. 
Pålitlighet Sänks för att 
förförståelse inte redovisas. 
Stärks eftersom flera personen 
har analyserat text. 
Överförbarhet Stärks 
eftersom urvalet är tydligt 
beskrivet. 

Ayhan, F., & Kursun, S. 
 
Experience of Pain  
Patients Undergoing 
Abdominal Surgery and 
Nursing Approaches to Pain 
Control 
 
Turkiet, 2017 
 
 
 

Syftet var att 
identifiera 
postoperativ 
smärtupplevel
se hos 
patienter som 
genomgår 
bukoperation 
och att 
identifiera 
omvårdnadssät
t för 
smärtkontroll. 
 

Bekvämlighetsurval. Deltagare 
103.Ålder: 18-65år. Inklusion: 
Bukoperation patienter med 
generalanestesi (godartad 
prostatahypertrofi, 
blindtarmsinflammation, akut 
kolecystit, ljumskbråck, akut buk, 
myom, ovariecysta, livmoderblödning, 
polyp) 
Elektiva operation, inlagt på sjukhus 
minst 24 timmar. 
Exklusion: Cancerdiagnos, kronisk 
smärta 
 
Frågeformulär 
  

Intervjuer utförd cirka 
15 minuter efter 
operation minst 48 
timmar efter operation. 
Använd analys SPP 
version 15, 00 
software. 
Ett p-värde <0.5 ansågs 
signifikant. Mann-
Whitney U-testet och 
Bonferronni-
korreigerade Kruskall-
Wallis-test användes. 
Frågeformulär 
redovisades. Deskriptiv 
statistik genomfördes. 
Etiskt godkänd. 

Smärtstillande medel minskade 
smärtan i 89,3% av fallen. Nästan 
ingen skillnad i smärta mellan ålder, 
kön, utbildningsnivåer men högre 
upplevelse av smärta hos patient som 
opererats en andra gång i jämförelse 
med patient som opererats en första 
gång. Under processen att få smärta 
under kontroll 75,7% av patienterna 
att en lugn och tyst miljö 
tillhandhölls. Nästan alla patienter 
rapporterade inga problem med att 
informera sjuksköterskor om smärta. 
Patienter är nöjda med bedömning av 
smärtlindring. Sjuksköterskan har 
observerat/övervakat minskningen 
och lindringen av smärta. 
 

Intern validitet 
Stärks av att studien, svarar på 
syftet. 
Reliabilitet 
Stärks för att frågeformulär 
redovisas. 
Stärks då metodavsnittet är väl 
beskrivet. 
Objektivitet 
Stärks för att det är sannolikt 
att andra skulle komma fram 
till liknande svar. 
Sänks då förförståelse inte 
presenteras. 
Extern validitet 
Stärks för att inget externt 
bortfall 
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Författare 
Titel 
Land, År 

Syfte Urval 
Datainsamlings-metod 

Genomförande 
Analys 

Resultat Kvalitet 

Brown, C., Constance, 
K., Bedard, D., & 
Purden, M. 
 
Colorectal surgery 
patients ‘pain status 
activities, satisfaction, 
and beliefs about pain 
and pain management 
 
Kanada, 2013 
 
 

Syftet var att 
bedöma 
kolorektal 
patienters 
smärta och 
återhämtning, 
liksom deras 
föreställningar 
och 
tillfredställelse 
med 
smärtlindring 

Bekvämlighetsurval, Deltagare 
74 (24 bortfall), (27 män, 23 
kvinnor). Ålder 37-86år. 
(Medelålder 67.1år).  
Inklusion: Kolorektal operation 
patienter. Talar engelska och 
franska.  
Exklusion: Demenspatienter 
 
Individuella intervjuer 
 
 

Avdelning sjuksköterska 
informerade om studie 
skriftligt. Två forskare 
intervjuade patienter 16 frågor 
postoperativ dag 2 och samlade 
på data. Använde American 
pain society patient putcome 
questionnaire (APS-POQ) pga. 
att underlätta mätning av 
smärtupplevelse.  
SPSS statistiska paket version 
16 användes för datainmatning 
och analys. Intervjufrågor 
redovisas. Beskrivande 
statikanalys genomfördes. 
Etiskt godkänd. 
 
 

Smärta upplevdes som värsta smärta i 
de första 24 timmarna vid vila 25% 
och vid aktiviteter 75%. 
Tillfredsställelse med 
smärtbehandling medelvärde 5.50 
(skala 1(missnöjd) till 6 (mycket 
nöjd)). Patienter som hade större 
förväntningar på postoperativ smärta 
var mer nöjda med smärtlindring. 
Därför tycktes förväntningar om 
smärta efter operationen inte 
förmedla sambandet mellan den 
värsta smärtan och lägre smärtan. 
Vissa patienter var tveksamma till att 
använda läkemedel pga.de trodde att 
de kunde blir beroende av läkemedel. 
 
 

Intern validitet Stärkt p.g.a. 
svarar på syftet. 
Reliabilitet Stärkt då 
frågeformuläret redovisas. 
Objektivitet Stärks för att det är 
sannolikt att andra skulle komma 
fram till liknande svar. 
Extern validitet Stärkt eftersom 
kontext är väl beskriven. 
 

Eriksson, K., 
Wikström, L., 
Fridlund, B., Årestedt, 
K., & Broström, A. 
 
Patients ‘experiences 
and actions when 
describing pain after 
surgery- A critical 
incident technique 
analysis 
 
Sverige, 2015 
 

Syftet var att 
undersöka 
patienters 
erfarenheter och 
åtgärder när de 
behövde 
beskriva 
postoperativ 
smärta 
 
 

Bekvämlighetsurval, Deltagare 
25 (Bortfall 3). Män 11, 
Kvinnor 11. Ålder 20-91år 
(Medelålder 63år. Inklusion: 
Ortopedi och generell 
(appendektomi, foot) kirurgiska 
patienter.  
över 18 år 
Förstår svenska språket. 
 
Semi-strukterad intervjustudie 
 
 

Huvud forskare informerade 
deltagare om studie skriftligt på 
preoperativt. 
Postoperativ dag 1–7 dagar 
utförd intervju ca 35min av 
forskare gruppen. Spelade in 
intervjuer. Intervjufrågor 
redovisades. Huvud forskare 
analyserade intervjuer.   
Kvalitativ innehållsanalys 
genomfördes. 
Etiskt godkänd. 
 
 

Patientresurser vid behov av 
smärtbedömning och 
Avdelningsresurser för att utföra 
smärtbedömning. Patienter 
förväntade sig smärta. De skulle få 
bästa möjliga smärtlindring hela tiden 
utan att behöva be om det, ansvaret 
för vården lades över helt på̊ 
personalen. Patienter hade svårt att 
förstå̊ hur vårdpersonal använde 
NRS. Bristande information ledde till 
bristande smärtlindring. 
Vårdpersonalens attityd påverkade 
patienter, som inte ville känna sig 
besvärliga. 
Citat finns. 

Tillförlitlighet Stärks av att 
studien, svarar på syftet. 
Verifierbarhet Stärk metod, 
mycket tydligt beskriven. Tydligt 
skrivet om analysen. 
Pålitlighet Stärkt p.g.a. fler 
personer har analyserat texten. 
Överförbarhet Stärkt p.g.a. 
kontext är väl beskriven.  
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Författare 
Titel 
Land, År 

Syfte Urval 
Datainsamlings-metod 

Genomförande 
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Higgs, S., Henry, R., & 
Glacklin, M. 
 
Acute pain services 
following surgery for 
colorectal cancer 
 
Storbritannien, 2014 

Syftet var att 
utvärdera 
tillfredsställelse 
med 
effektiviteten av 
smärtlindring 
efter kolorektal 
kirurgi av dessa 
patienter på ett 
förbättrat 
vårdprogram för 
återhämtning 

Bekvämlighetsurval, Deltagare 
20 (Bortfall 6) 
 
Inklusion: Kolorektal operation 
patienter över 18 år. Pre-
postoperative ERAS (enhanced 
recovery after surgery) patienter 
Exklusion: 
Patientvägran att delta i studien 
Kognitiv försämring som 
demens/Alzheimers eller 
betydande postoperativ 
förvirring. 
 
Frågeformulär 
 
 
 

Patienter fyllde i formuläret 
och lämnade i ett kuvert på 
utskrivningsdagen. De 
kvantitativa uppgifterna från 
studien infördes i ett statistiskt 
paket SPP v.11.5). Författare 
analyserade frågeformulärens 
data korskontrollerade för 
noggrannhet. De kvalitativa 
narrativa kommentarerna 
sammanställdes. Tematisk 
analys genomfördes. Etiskt 
godkänd.  

 

 

Patienter var nöjda med smärtlindring 
Typ av kirurgisk teknik, 
laparoskopisk eller öppen, verkade 
inte påverka patientnöjdheten med 
deras smärtlindring. Patienterna är 
rädda för att ta stor mängd opioder. 
Preoperativ information var viktigt att 
förbereda inför postoperativ smärta. 
Relationer mellan sjuksköterska och 
patienterna för smärtbedömning och 
kontroll är viktigt. De flesta patienter 
var nöjda mer relationen mellan 
vårdpersonal och patient. 
Citat finns. 

Tillförlitlighet  
Stärkt pga. svarar på syftet 
Verifierbarhet 
Stärkt metod, mycket tydligt 
beskriven. 
Väl tydligt skrivet om analysen. 
Pålitlighet 
Stärk pga. flera forskare deltag i 
analysen.  
Överförbarhet 
Stärkt pga. kontext är väl 
beskriven. 

Kaptain, K., 
Bregnballe, V., & 
Dreyer, P. 
 
Patient participation in 
postoperative pain 
assessment after spine 
surgery in a recovery 
unit 
 
Dammark, 2016 
 
 
 
 

Syftet var att 
undersöka hur 
patienter som 
genomgick 
ryggkirurgi 
deltog i 
postoperativ 
smärtbedömning 
på postoperativ 
avdelning 

Bekvämlighetsurval, Deltagare 
15 (Bortfall 0). Ålder :20–81 
Inklusion: över 18 år. 
Akuta/Elektiva ryggkirurgiska 
patienter. Genomgick första 
eller andra bröstkorgs ländryggs 
eller sakraloperation. Inlagd på 
sjukhus i minst 72 timmar på 
postop.  
Exklusion: Cancerdiagnos och 
kirurgi i livmoderhalsen. 
Inlagd på IVA. Oförmåga att 
förstå eller läsa danska.  
 
Semi-strukterad intervju. 

Information om studie 
skriftligt och muntligt på 
preoperativt. 
Forskare utförde öppen fråga 
intervju efter operation 24–70 
timmar i 12–28 minuter.  
 Meningskondensering av 
Kvale och Brinkmann. Alla 
författare diskuterade när 
åsikterna gick isär till 
konsensus i frågan nåddes. 
Intervjufrågor redovisas. 
Kvalitativ hermeneutisk metod 
genomfördes.  Etiskt godkänd. 
 

De flesta patienterna beskrev problem 
med att kommunicera sin smärta vid 
smärtbedömning efter operation. 
Vid dålig kommunikation tar det tid 
för sjuksköterska att identifiera exakt 
vilken typ av vård och smärtstillande 
medel patienten behöver. 
Patienter förstod siffrorna i NRS olika 
och tycke att instrument var svårt att 
använda. 
Sjuksköterska -patientrelationen var 
avgörande för patienterna och 
påverkade deras deltagande i 
smärtbedömning. Patienter 
uppskattade att sjuksköterska var 
närvarande. Citat finns. 

Tillförlitlighet  
Stärks pga. svarade på syftet. 
Intervjuerna och deltagarnas åsikter 
framkommer tydligt. 
Verifierbarhet 
Stärkt pga. metoden mycket tydligt 
beskriven och väl skrivet om 
analysen. 
Pålitlighet 
Stärks av att flera forskare deltog i 
analysen. 
Överförbarhet 
Stärks eftersom kontext är väl 
beskriven. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

Syfte Urval 
Datainsamlings-metod 

Genomförande 
Analys 

Resultat Kvalitet 

Piotrkowska, R., 
Jarzynkowski, P., 
Medrzcka-Dabrowska, 
W., Terech-Skora, S., 
Kobylarz, A., & 
Ksiazek, J. 
 
Assessment of the 
quality of nursing Care 
of Postoperative Pain 
in Patients Undergoing 
vascular Procedures 
 
Polen, 2020 
 
 
 
 
 
 

Syftet var att utvärdera 
kvaliteten på 
sjukvården vid 
postoperativ 
smärtlindring hos 
patienter som 
genomgick vaskulära 
ingrepp. 
 

Bekvämlighetsurval,  
Deltagare 100 (bort fall 0) 
(Män 80 kvinnor 20) 
Ålder:52-86år(medelålder68.4) 
Inklusion: 
Halspulsåderarterektomi (CEA) 
halspulsåderstentning (CAS) 
eller abdominal aortareparation 
aneurysmreparation (EVAR) 
patienter 
 
 
Frågeformulär 
 
 
 

Patientfrågeformulär 2gånger. 
(preoperativ dag 1 och 
utskrivensdagen.  
Använd Strategic and Clinical 
QualityIndicators in Postoperative 
Pain Manegiment (SCQIPP). 
Använd Mann-Whitney  
U-test och c2 test.  
Förförståelse inte presenteras. 
Beskrivande statistik genomfördes. 
Etiskt godkänd. 

Alla patienter hade inte fått 
information om smärtlindring 
preoperativat. 
Sjuksköterska informerade 
inadekvat till patienter om hur 
smärta behandlas under den 
postoperativa fasen. 
Sjuksköterska hjälpte patient att 
hitta bra bekvämare position och 
frågade om smärtupplevelsen till 
patienter. 
Patienterna var nöjda med 
smärtlindring och sjuksköterska 
har kunskap om smärta och 
smärtlindring. Patienter var nöjd 
om miljö. 
 

Intern validitet 
Stärks av att studien, svarar 
på syftet och inget internt 
bortfall. Sänks pga. otydligt 
skriven om urval t.ex. 
Exklusion. 
Reliabilitet 
Stärkt då frågeformuläret 
redovisas. 
Objektivitet 
Sänks då förförståelse inte 
presenteras. 
Extern validitet 
Stärks för att inget externt 
bortfall.  
 
 
 

Specht, K., 
Kjaersgaard-Andersen, 
P., & Pedersen, B.D.  
 
Patient experience in 
fast-track hip and knee 
arthroplasty – a 
qualitative study  
 
Dammark, 2015 
  
 

Syftet var att utforska 
patientens upplevelse 
av primär ensidig total 
höft-och knäplastik i 
ett ”snabbspår”-
program 
 
 
 

Slumpmässigturval 
 
Ensidig total höft- eller 
knäplastikoperation patienter 
 
Deltagare 8 (4 män, 4 kvinnor) 
Inget bortfall 
Medelålder 63 år (intervall 42–
82)  
Inklusion: över 18 år. 
Exklusion: Demens, Psykiatrisk 
diagnos, ej kan tala eller skriva 
danska. 
Semistrukturerade intervjuer 
samt deltagarobservation 
 

Intervjuer utförd en sjuksköterska 
och narkosläkare på preoperativ. En 
sjuksköterska utförde intervju på 
postoperativ via telefon. 
Deltagarobservation utförd 
pre/postoperativ. Huvud forskare 
genomfördes analys. Analysen 
inspirerad av Paul Ricoeur bestod 
av tre analytiska nivåer. 
Fenomenologisk och hermeneutisk 
analys genomfördes. Etisk 
godkänd. 

 

 

Flertalet patienter var tveksamma 
till att ta morfin på grund av 
risken för tillvänjning. Några 
mådde illa och blev trötta av 
läkemedel. 
Flera patienter hade svår 
postoperativ smärta, men visste 
inte hur mycket smärta som var 
lämplig att känna innan patienter 
bad om smärtlindring. 
Information pre/postoperativ 
gjorde att de flesta patienterna 
kände ett ökat självförtroende i 
den postoperativa fasen. 
Citat finns. 
 

Tillförlitlighet  
Stärkt p.g.a. svarade på 
syftet.  
Verifierbarhet 
Stärkt då metoden väl 
skriven.  
Pålitlighet 
Sänks pga. en forskare 
analyserade. 
Överförbarhet 
Sänks pga. få deltagare. 
Stärks då kontexten är 
tydligt beskriven. 
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*Endast det resultat som svarade på syftet presenterades. 

Författare 
Titel 
Land, År 

Syfte Urval 
Datainsamlings-metod 

Intervention Genomförande 
Analys 

Resultat Kvalitet 

Subramanian, P., 
Ramasamy, S., 
Hoong, K., Chinna, 
K & Rosli, R. 
 
Pain experience 
and satisfaction 
with postoperative 
pain control among 
surgical patients 
 
Malaysia,2016 
 
 

Syftet var att 
patienters 
upplevelse av 
smärta och 
tillfredsställelse 
med 
postoperativ 
smärtkontroll. 
 

Bekvämlighetsurval, 
Deltagare:107, (över delen av buk 
69, nedre delen av buk,38) 
(bortfall 12), Ålder :33-75år. 
Män 54, Kvinnor 53. 
Inklusion: Elektiva/akut 
laparotomi patienter. 
 

 
Frågeformulär  
 

 Deltagare fick muntligt och 
skriftlig information på 
preoperativ. Undersökning 
utförd 24 timmar efter 
operation. Data analyserad med 
beskrivande statistik (patient 
smärt upplevelse, 
tillfredsställelse med postop 
-erativ smärtkontroll), 
används och chi-kvadrattest. 
Beskrivande statistik användes. 
Etiskt godkänd 
 
 

Alla patienterna hade svår 
smärta under de första 24 
timmarna (100%) Vid 
mobilisering hade patient svår 
smärta. 
Smärta påverkade patienterna 
så de kände sig oroliga 
(98,1%) och hjälplösa 
(74,8%) 
Tillfredsställelse med 
smärtlindring hos majoriteten 
av de tillfrågade nöjda med 
resultatet av smärtbehandling 
(77,4%-90,2%). 

Intern validitet 
Stärks av att studien, 
svarar på syftet. 
Reliabilitet 
Stärks då metoden är 
väl beskriven. 
Objektivitet 
Stärks då det är 
sannolikt att andra 
skulle komma fram till 
liknande svar. 
Extern validitet 
Sänkt då externt bortfall 
inte presenteras. 

Van Dijk, J., 
Schuurmans, M. 
E., Alblas, E., 
Kalkman, C., & 
Van Wijck, A.  

Postoperative pain: 
knowledge and 
beliefs of patients 
and nurses  

Nederländerna, 
2016 

Att beskriva 
patientens 
kunskap och 
tro beträffande 
smärtlindring 
 
 

Slumpmässigturval,  
Deltagare 760 (bortfall 87) 
Internt bortfall 15 
Externt bortfall 72 
Inklusion: Elektiva alla kirurgiska 
preoperativ patienter. 
Intervenytionsgruppen 381 
Medelålder 53,8 år  
Män: 189, Kvinnor: 192 
Kontrollgruppen 379 
Medelålder 54,3år 
Män :202, Kvinnor 177 
 
Exklusion: Talar inte 
nederländska 
 
Frågeformulär 

Interventionsgru
pp har fått 
information om 
post-operativ-
smärta och 
smärt-lindring. 
Kontrollgrupp 
har inte fått 
speciell 
information om 
post-operativ 
smärta och 
smärt-lindring. 
 
 

En forskare förklarade syfte 
med studien för alla 
kvalificerade patienter. 
Frågeformulär med eller utan 
information i kuvert. 
Intervjufrågor redovisas. 
Intervju spelades in. 
Kategori data angavs som 
procentsatser. 
Frågeformulär analyserades 
med five-point Likert scale. 
Beskrivande statistik 
genomfördes. Förförståelse inte 
redovisades. 
Etisk godkänd 
 

*Kunskapsnivån om 
postoperativ smärta och 
smärtlindring var signifikant 
högre i interventions gruppen 
än i kontrollgruppen, men 
ingen skillnad i patienters tro 
om postoperativ smärta och 
smärtlindring 
Sjuksköterskor tillfrågades 
också hur stor procentandel 
av smärtpoäng som matchade 
deras intryck av patientens 
smärta, och medelvärdet 
visade sig vara 63 %. 
 

Intern validitet 
Stärks av att studien, 
svarar på syftet.  
Reliabilitet 
Stärks då metoden är 
välbeskriven. 
Objektivitet 
Sänks då förförståelse 
inte presenteras. 
Extern validitet 
Stärks då ett stort 
externt bortfall, dock 
ändå tillräckligt många 
deltagare. 
 


