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Sammanfattning 
Bakgrund: Adekvat postoperativ smärtlindring ingår i mänskliga rättigheter och 
fullgod smärtlindring ger förutsättning till minskad komplikationsrisk. I Sverige 
genomförs i snitt 800 000 operationer årligen, vilket innebär att sjuksköterskor 
hanterar många patienter med postoperativ smärta. Hur kan sjuksköterskans 
erfarenheter användas för att minska risken för onödigt lidande för patienten? 
Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att bedöma och 
lindra patienters postoperativa smärta inom slutenvården. Metod: 
Litteraturstudien utgår från 10 kvalitativa artiklar. Artikelsökningarna har gjorts 
genom databaser inriktade på omvårdnad och medicin. Artiklarna granskades med 
hjälp av Högskolan Kristianstads granskningsmall för kvalitativa artiklar. För 
analys användes Fribergs (2017) femstegsmodell. Resultat: Resultatet visar att 
sjuksköterskors erfarenhet är att postoperativ smärtbedömning och lindring är 
beroende av sjuksköterskans kunskap, trygghet i yrkesrollen och förmåga att 
skapa en relation till patienten. Även områdena tillräcklig tid för yrkesutövningen 
och tydliga riktlinjer för hur bedömning bör ske är viktiga för att uppnå adekvat 
postoperativ smärtlindring. Diskussion: Metoddiskussion fördes med Shentons 
(2004) trovärdighetsbegrepp tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och 
överförbarhet. Till resultatdiskussionen valde författarna ut fem centrala fynd som 
sedan diskuterades utifrån Travelbees (1971) omvårdnadsteori samt ur ett 
samhälls- och etiskt perspektiv.  
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Abstract  
Background: Adequate postoperative pain relief is included in human rights and 
adequate pain relief provides the prerequisite for reduced risk of complications. In 
Sweden, an average of 800,000 surgeries are performed annually, which means 
that nurses handle many patients with postoperative pain. How can the nurse's 
experience be used to reduce the risk of unnecessary suffering for the patient? 
Aim: The aim was to describe nurses 'experiences of assessing and relieving 
patients' postoperative pain in inpatient care. Method: The literature study is 
based on 10 qualitative articles. The article searches have been done through 
databases focused on nursing and medicine. The articles were reviewed with the 
help of Kristianstad University's review template for qualitative articles. Friberg's 
(2017) five-step model was used for analysis. Results: The results show that 
nurses' experience is that postoperative pain assessment and relief is dependent on 
the nurse's knowledge, security in the professional role and ability to create a 
relationship with the patient. The areas of sufficient time for professional practice 
and clear guidelines for how assessment should take place are also important for 
achieving adequate postoperative pain relief. Discussion: Method discussion was 
conducted with Shenton's (2004) credibility concepts reliability, verifiability, 
reliability and transferability. For the discussion of results, the authors selected 
five key findings which were then discussed on the basis of Travelbee's (1971) 
nursing theory and from a societal and ethical perspective. 
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Inledning 
Hälsa och välbefinnande innebär att må bra såväl kroppsligt som själsligt (Birkler, 

2007). Att drabbas av smärta påverkar både välbefinnande och förutsättningen att 

uppnå eller återfå hälsa. Individer som genomgår exempelvis en operation drabbas 

mer eller mindre av postoperativ smärta, vilket påverkar både hälsa och 

återhämtning. Sjuksköterskans förmåga att bedöma och ge adekvat smärtlindring 

på ett personcentrerat sätt är därmed en viktig del i den postoperativa 

läkningsprocessen och omvårdnaden.  

Bakgrund 
Smärta är ett sätt för kroppen att kommunicera och medvetandegöra individen om 

att något är fel och behöver åtgärdas (Larsson, 2013). Det är en subjektiv 

upplevelse vilken delas in i två huvudgrupper, akut och långvarig smärta (Afridi 

et al., 2021). Akut smärta innebär en smärtduration på mindre än en månad och 

vid en duration längre än 3 månader klassas smärtan som långvarig (SBU, 2006). 

Vidare beskriver Larsson (2013) smärta utifrån 4 kategorier: nociceptiv, 

neurogen, psykogen och idiopatisk. Nociceptiv smärta innebär smärta utlöst till 

följd av vävnadsskada som exempelvis kan komma efter en operation eller 

trauma. Neurogen smärta uppkommer vid nervskada, psykogen smärta utlöses av 

vissa psykiska sjukdomar, medan den idiopatiska smärtan är av okänd orsak 

(Larsson, 2013).  

Den postoperativa smärtan uppstår till följd av kirurgiska ingrepp och ger en så 

kallad nociceptiv smärta (Afridi et al., 2021), vilken är en naturlig del i 

operationsförloppet och läkningsprocessen (Larsson, 2013). Postoperativ smärta 

är en individuell och subjektiv upplevelse som bör lindras därefter (Järhult et al., 

2019). Att erhålla en fullgod smärtlindring ingår i kategorierna för mänskliga 

rättigheter enligt IASP (2015) och postoperativ smärtlindring är av största vikt för 

att minska risken att drabbas av såväl fysiska som psykiska komplikationer och 

onödigt lidande (Rawal, 1999). Enligt svensk förening för anestesi och 

intensivvård (2015) ska postoperativ smärta vara en del av vitalparametrarna och 

alltid utredas noggrant för att god postoperativ omvårdnad ska hålla rätt kvalité, 
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patientsäkerhet och minskad risk för utveckling av långvarig smärta. Rawal 

(1999) belyser att tillräcklig kunskap kring behandling av postoperativ smärta 

ställer höga krav på utbildning av sjuksköterskor, både vad gäller 

smärtbedömning och olika typer av smärtlindring. Enligt Larsson (2013) är en 

korrekt smärtbedömning förutsättning för att lindra nociceptiv smärta, därav är 

begreppen bedöma och lindra beroende av varandra och hänger samman för att 

uppnå fullgod postoperativ smärtbehandling.  

International Association for the Study of Pain (IASP) beskriver smärtupplevelse 

som högst personlig och som påverkas av individens biopsykosociala aspekter 

(IASP, 2017). Att synliggöra smärtupplevelsen är en förutsättning för att erbjuda 

rätt individuell behandling (Larsson, 2013). Ofta är det tillräckligt att ställa frågor 

till patienten kring hur smärtan upplevs, dock kan även patientens puls, blodtryck 

och andningsfrekvens användas som indikation på eventuell smärta 

(Vårdhandboken, 2021). Genom användning av olika slags 

smärtskattningsskattningsskalor skapas möjlighet att tolka och förstå individens 

smärtupplevelse. Exempel på skattningsskala är den visuella analoga skalan 

(VAS) som vårdhandboken (2021) beskriver som ett streck där ena sidan 

representerar 0 smärta och motsatt sida 10, vilket indikerar på värsta tänkbara 

smärta. Då patienten markerar ut sin upplevelse av smärta på strecket möjliggörs 

tolkning av smärtnivå. Ett annat exempel är den numeriska skalan (NRS) vilken 

vårdhandboken (2021) förklarar på samma sätt som den visuella analoga skalan, 

dock med skillnaden att NRS även innefattar numrerade hållpunkter mellan 

ändpunkterna. Carey et al. (1997) lyfter smärtsskattningsinstrumentens betydelse 

för kommunikationen mellan patient och sjuksköterska. Det ligger i 

sjuksköterskans ansvar att bedriva omvårdnad ur ett personcentrerat perspektiv. 

Det innebär att omvårdnaden utformas tillsammans med patienten (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2021). Resultatet av en svensk studie visar att diskrepans 

förekommer mellan patienters upplevelse och sjuksköterskors tolkning av smärta. 

Enligt studien bedömde sjuksköterskor patienters smärta lägre än vad patienterna 

själva upplevde (Idvall et al., 2002).  

För att uppnå fullgod smärtlindring ska sjuksköterskor ha kompetens om 

smärtlindringsalternativ, farmakologiska biverkningar och hur läkemedel ska 
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administreras på rätt sätt samt förmågan att utvärdera och följa upp resultatet 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Sjuksköterskans roll grundas i området 

omvårdnad och är en helhet där patientnära vård och vetenskaplig evidens ingår.  

Att ge god vård innebär att utgå från ett humanistiskt förhållningssätt och att se 

patienten som en individ med unika behov och tankar (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Det är viktigt att sjuksköterskan bjuder in till 

delaktighet genom att vara lyhörd, ha en öppen dialog och bekräfta patientens 

upplevelse av smärta för att individanpassa vården (Redke, 1999). I en studie 

genomförd i Kina år 2008 framkom det att många patienter tror att smärta efter 

operation är något som ska accepteras. Resultatet av studien tydliggör även 

sjuksköterskans roll i att finnas där för patienterna, förklara och möjliggöra för en 

individanpassad smärtlindring (Wong & Chan, 2008). McCance et al. (2011) 

anser att ett personcentrerat förhållningssätt är av stor vikt för att ge god 

omvårdnad. Att arbeta personcentrerat innebär att utgå från personen med ett visst 

tillstånd, exempelvis postoperativ smärta, och från dennes erfarenheter, önskemål 

och individuella upplevelse. 

Att se människan i sin helhet och som egen individ lyfter även Joyce Travelbee 

(1971) i sin omvårdnadsteori. Teorin grundar sig i begreppen människan, lidande, 

meningen med livet, kommunikation och mellanmänskliga möten samt relationer. 

Travelbee (1971) menar att omvårdnaden ska anpassas efter patienten 

sjuksköterskan har framför sig och inte jämföras med eller utgå ifrån andra 

patienter. Det kan sammanfattas med en helhetssyn kring patienten, dennes 

önskemål och individuella erfarenheter när det gäller lindring av exempelvis 

smärta (Travelbee, 1971). Av denna anledning grundar sig denna studie på 

Travelbee´s teori där människan är den centrala punkten. 

Mellan åren 2015–2020 genomfördes i snitt 800 000 operationer årligen i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2021). Efter en operation är postoperativ smärta en del av 

läkningsprocessen, men bör lindras direkt för att ge förutsättning till god och 

komplikationsfri återhämtning. Amerikansk forskning visar att cirka 80% av 

postoperativa patienter upplever akut smärta efter sin operation (Apfelbaum et al., 

2003). Utan adekvat postoperativ smärtlindring finns risk för längre vårdtid, 

försämrad återhämtning, ökad risk för komplikationer samt ett ökat lidande för 
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patienten. Komplikationer som kan undvikas genom adekvat smärtlindring kan 

vara pneumoni, atelektaser, tromboser, infektioner och trycksår (Rawal, 1999). 

Tillräcklig postoperativ smärtlindring ger förutsättning till tidig mobilisering, 

vilket i sin tur minskar risken för postoperativa komplikationer. Dock visar 

forskning att många patienter upplever den postoperativa smärtbehandlingen som 

otillräcklig (Apfelbaum et al., 2003). Studier har också visat att sjuksköterskor 

upplever att de inte fått tillräcklig kunskap inom området smärta i sin 

grundutbildning och att det brustit i detta även när de kommit ut och jobbat 

kliniskt (Zhang et al., 2008). Av dessa anledningar syftar denna litteraturstudie till 

att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att bedöma och lindra patienters 

postoperativa smärta inom slutenvården.  

Syfte 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att bedöma och lindra 

patienters postoperativa smärta inom slutenvården. 

Metod 

Design 
Studiens design var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. För att kartlägga eller 

generera kunskap inom ett avgränsat område kan en litteraturstudie användas som 

metod och då ligger tidigare forskning som grund för arbetet (Friberg, 2017a). En 

kvalitativ ansats ger förutsättning till djupare förståelse för individens upplevelse 

av ett visst fenomen (Segesten, 2017). Friberg (2017) menar att kvalitativa studier 

skapar möjlighet till förståelse för människors levda erfarenheter och upplevelser. 

Sökvägar och urval 
Till studien användes databaserna Cinahl Complete och PubMed. Cinahl 

Complete innehåller vetenskapliga artiklar inom området omvårdnad och PubMed 

innehåller främst artiklar inom medicin (Östlundh, 2017). Först identifierades 

nyckelbegreppen: sjuksköterska, erfarenheter, bedömning, postoperativ smärta, 

slutenvård och kvalitativa studier, utifrån studiens syfte. Karlsson (2017) anser att 
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identifiering av nyckelbegrepp är grunden för att finna relevanta artiklar. Cinahl 

Complete innehåller främst material på engelska (Östlundh, 2017), vilket är 

anledningen till att sökorden översattes. I Cinahl Complete identifierades 

ämnesord med funktionen Cinahl subject ämnesrubriker och synonymer till 

nyckelbegreppen letades upp via Svensk MeSH. Ämnesorden som användes i 

sökningen var Nurses, Job experience, Pain Measurement, Postoperative pain, 

Inpatients och Qualitative studies.  Användning av ämnesord innebär att 

sökningen blir mer specifik inom det ämnet man valt och fritextsökning av 

synonymord ger sökningen större bredd. Trunkering och frassökning användes på 

några av synonymorden. Trunkering är en funktion som möjliggör sökning med 

andra böjningar av ordet vilket genererar en bredare sökning (Östlundh, 2017). 

Frassökning innebär att citattecken används på utvalda ord vilket begränsar 

sökningen då endast resultat med exakt den ordningsföljden söks fram (Karlsson, 

2017). I varje blocksökning användes den booleska söktermen “OR”. Användning 

av OR expanderar sökresultatet då enbart ett av orden från sökningen behöver 

finnas med (Östlundh, 2017). En gemensam sökning av sökblocken gjordes sedan 

med den booleska termen “AND”. Termen “AND” används enligt Karlsson 

(2017) för att kunna göra en gemensam sökning av sökblocken och för att 

avgränsa sökningen så att icke relevanta artiklar exkluderas. Sökningen 

resulterade i 160 träffar. Efter att avgränsningarna “engelskspråkig, 

forskningsartikel och peer-reviewed” adderades till sökningen blev det slutgiltiga 

sökresultatet 119 artiklar varav 7 svarade på studiens syfte (Se bilaga 1). 

Artikelsökning i PubMed utgjordes av ämnesord och fritextord. Ämnesorden som 

identifierades via Svensk MeSH översattes till engelska och blev följande: Nurses, 

Attitude of Health Personnel, Pain Measurement, Pain, Postoperative. 

Ämnesordssökningarna kompletterades med lämpliga fritextord för att bredda 

sökningen. En gemensam blocksökning skedde genom att applicera den booleska 

termen ”AND” mellan blocken och resulterade i 132 artiklar. Begränsningen 

“engelskspråkig” adderades till sökningen och antalet träffar blev 125. Utifrån 

dessa valdes 5 artiklar ut som svarar på studiens syfte (se bilaga 2). Två artiklar 

hittades i båda databassökningarna, vilket genererade i totalt 10 artiklar som 

svarade på studiens syfte. 
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Urvalsprocessen utgjordes av ett ändamålsenligt urval. Ändamålsenliga urval 

innebär att författaren väljer artiklar utifrån studiens syfte samt inklusionskriterier 

och exklusionskriterier (Henricson & Billhult, 2017). Inklusionskriterier 

författarna valt för studien var att enbart inkludera kvalitativa forskningsstudier 

som svarade på syftet och var publicerade på engelska. Dessutom var inkluderade 

artiklar etiskt godkända samt att artiklar från databasen Cinahl Complete även var 

peer-reviewed. Vidare var det grundutbildade sjuksköterskors perspektiv som var 

yrkesverksamma på vårdavdelningar med postoperativa patienter. 

Exklusionskriterier författarna valt för studien var att enbart exkludera var artiklar 

som enbart inriktat sig på barn eller personer med kognitiv funktionsnedsättning. 

Granskning och analys 
För att säkra artiklarnas kvalitet gjordes en granskning utifrån Shentons (2004) 

trovärdigshetsbegrepp: pålitlighet, tillförlitlighet, verifierbarhet och överförbarhet. 

Pålitlighet stärks av att författarnas tidigare erfarenheter och förförståelse 

synliggörs samt att det tydligt framgår vem eller vilka som genomfört studiens 

intervjuer och dataanalys. Överförbarheten i en studie stärks om resultatet går att 

överföra till andra kontexter. Verifierbarhet stärks när författaren förhåller sig 

opartisk och redovisar analysprocessen på ett tydligt sätt. Att resultatet svarar på 

syftet och att urvalet i studien är varierat, stärker tillförlitligheten (Shenton, 2004). 

För att bedöma kvalitén på en kvalitativ artikel kan Högskolan Kristianstads 

granskningsmall för kvalitativa artiklar användas (Blomqvist et al., 2016). I denna 

studie användes denna mall för bedömning av inkluderade artiklars kvalité. 

Granskningen utfördes av båda författarna och redovisas som artikelöversikter (se 

bilaga 3). Totalt granskades 22 artiklar varav 10 svarade på studiens syfte och 

valdes ut till analys. 

Båda författarna deltog i alla steg av analysprocessen. Analys av artiklarna skedde 

enligt Fribergs (2017) analysmetod i fem steg (figur 1). I steg ett genomlästes 

artiklarna flera gånger för att få en helhetsbild av innehållet, medan steg två 

fokuserade på att identifiera nyckelbegrepp utifrån resultatens olika kategorier. I 

det tredje steget organiserades studierna enskilt för att i steg fyra identifiera 
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likheter och skillnader samt bildades nya kategorier. I det slutliga och femte steget 

gjordes en sista sammanställning och tydlig presentation av analysen som formade 

litteraturstudiens resultat. 

 

Figur 1. Figuren visar den använda analysmetoden som är inspirerad av Fribergs (2017) 

analysmetod.  

Etiska överväganden 
Enligt lag finns det riktlinjer som är till för att skydda de personer som deltar i en 

studie (Petersson, 2017). Etiska överväganden bygger på såväl respekt som 

jämlikhet och innebär att forskaren tar hänsyn till individens integritet och 

autonomi (Sandman & Kjellström, 2018). Som Kjellström (2017) beskriver ska ett 

samtycke inrättas där personen som tillfrågats att delta i en studie ges information 

om dess syfte samt att deltagande är frivilligt. De etiska övervägandena ser till att 

forskningen värnar om människan och dennes rättigheter (Sandman & Kjellström, 

2018). Denna litteraturstudie byggde på artiklar vars deltagare delgett sitt 

samtycke och medverkat frivilligt. Allt material redovisas, såsom valda artiklar 

som svarar på studiens syfte och sökscheman i databaserna samt att författarna 

synliggjort sin förförståelse. Förförståelsen ger läsaren möjlighet att bedöma om 

författarnas tidigare kunskap påverkat studiens resultat (Priebe & Landström, 

2017). Artiklarna som användes i studien var etiskt prövade och godkända. Enligt 

Kjellström (2017) innebär etiskt godkända artiklar att forskaren värnat om 

deltagarnas lika värde och rättigheter. 
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Denna studie kan få betydelse för sjuksköterskors utbildning och framtida 

erfarenheter inom postoperativ smärtbedömning och lindring. 

Förförståelse 
Författarnas gemensamma förförståelse är att den postoperativa smärtupplevelsen 

är individuell. Båda har arbetat inom äldreomsorgen och en av dem har även 

arbetat på kirurgisk vårdavdelning och inom intensivvården. Författaren med 

sjukhuserfarenhet anser att omvårdnad vid postoperativ smärta innebär att 

personalen bör vara lyhörd och försöka tolka såväl vitalparametrar, kroppsspråk 

och det verbala språket för att få insyn i patientens smärtupplevelse. Denne menar 

också att användning av smärtskattningsinstrument möjliggör tolkning och 

förmedling av smärta för att veta vilken slags smärtlindring som krävs efter en 

operation och på vilket sätt den kan ges. Författaren med enbart erfarenhet inom 

äldreomsorgen tänker att svårigheten i omvårdnadsarbetet om en person med 

postoperativ smärta är att ge adekvat mängd smärtlindring för att inte orsaka 

onödigt lidande. Författarna delar kunskap kring att en tidig mobilisering är 

förutsättning för att minska en rad olika former av komplikationer såsom 

pneumoni och trycksår. Författarna har även egna erfarenheter av postoperativ 

smärta och hur den kan påverka återhämtningen och välbefinnandet. Erfarenheten 

har skapat intresse kring sjuksköterskans roll och erfarenheter kring att vårda 

patienter med postoperativ smärta.   

Resultat  
Totalt ingick 190 sjuksköterskor i studierna som analyserats, där majoriteten var 

kvinnor. Deltagarnas ålder varierade mellan 21–61 år, dock redovisades inte ålder 

i två av artiklarna. Studiens resultat baseras på 10 kvalitativa vetenskapliga 

artiklar från Australien (1), Danmark (2), England (1), Iran (1), Jordanien (1), 

Norge (1), Thailand (2) och USA (1). Ur analysen framkom 4 kategorier som 

benämns att tolka patientens smärtupplevelse, samspelet mellan sjuksköterska och 

patient, yrkeserfarenhet kan ge handlingsberedskap samt tidens betydelse för 

personcentrering (se figur 2). 
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Figur 2. Litteraturstudiens resultat beskriver 190 allmänsjuksköterskors erfarenheter av 

bedömning och lindring av postoperativ smärta inom slutenvården i dessa fyra kategorier. 

Att tolka patientens smärtupplevelse 
Den första kategorin beskriver hur sjuksköterskor beskriver erfarenheten att tolka 

patienternas smärtor. Bedömning av postoperativ smärta ser olika ut beroende på 

vilken sjuksköterska det är som utför uppgiften. Genom verbal och icke-verbal 

kommunikation skapar sjuksköterskan sig en uppfattning av patientens smärta och 

bedömer utifrån det smärtlindringsbehovet.  

Vid tolkning av smärta använde sjuksköterskan sig av olika smärtskattningsskalor 

och kliniska tecken, men även genom kontroll av vitala parametrar som till 

exempel puls, andningsfrekvens och blodtryck. Att samtala med patienterna och 

läsa av såväl ansiktsuttryck som beteende och kroppsspråk för att upptäcka behov 

av smärtlindring utgjorde en viktig del i sjuksköterskans smärtbedömning 

(Boegeskov Nielsen et al., 1994; Clabo et al., 2007; Chatchumni et al., 2016a; 

Chatchumni et al., 2016b; Dihle et al., 2006; Kim et al., 2005; Manias et al., 

2002). Verbal kommunikation användes både vid smärtbedömning och vid 

lindring av postoperativ smärta. Sjuksköterskan använde sig av öppna frågor som 

hjälp för att få fram vilken smärtnivå patienten befann sig på (Bach et al., 2018; 

Clabo et al., 2007; Chatchumni et al., 2016a). Vid utebliven verbal respons från 

patienten valde sjuksköterskan att tolka denne som smärtfri (Dihle et al., 2006). 

Kommunikation med hjälp av smärtskattningsskalor såsom VAS eller NRS var ett 

vanligt hjälpmedel för att bedöma och tolka smärtnivån. Genom att använda sig 

dels av smärtskattningsskalor och genom att se över rörelsemönster kunde graden 

av smärta bli tydlig och förenkla beslutet för sjuksköterskan kring lämplig 
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smärtlindring (Bach et al., 2018; Chatchumni et al., 2016a). Trots kunskap om 

olika bedömningshjälpmedel och skattningsskalor hände det att sjuksköterskan 

bortsåg från dessa vid sin bedömning (Dihle et al., 2006). Vidare kände 

sjuksköterskan att dokumentation och överrapportering mellan kollegor spelade 

roll för smärtbedömningen och lindringen av patienten postoperativt (Clabo et al., 

2007). Dock användes inte dokumentationen som grund för vidare 

smärtbehandling och utvärdering så som tanken var att det borde användas 

(Chatchumni et al., 2016b). Icke-verbal bedömning genom observation av kliniska 

tecken som sjuksköterskan beskrev som relevanta i smärtbedömningssyfte, kunde 

vara svettningar, förändring i patientens hudkostym och förändrad pupillstorlek 

(Bach et al., 2018; Dihle et al., 2006; Kim et al., 2005). Sjuksköterskans 

erfarenhet var att förändring i vitalparametrar var ett tydligt tecken på smärta. De 

vitalparametrar som sjuksköterskan främst använde vid bedömningen var 

pulsstegring, förhöjt blodtryck och ökad andningsfrekvens (Clabo et al., 2007; 

Kim et al., 2005). Även patientens mobiliseringsförmåga gav sjuksköterskan en 

uppfattning kring smärtnivån, då hämmad rörelseförmåga indikerade på smärta 

(Bach et al., 2018; Chatchumni et al., 2016a). Vid uteblivna fysiska eller kliniska 

tecken på smärta tolkade sjuksköterskan patientens smärtnivå som mild eller 

obefintlig (Kim et al., 2005). 

Samspelet mellan sjuksköterska och patient 
Smärta är en subjektiv upplevelse som påverkar varje individ på olika sätt. En 

förtroendefull relation mellan sjuksköterskan och patienten är en förutsättning för 

att bedöma och lindra postoperativ smärta. När sjuksköterskan gör patienten 

delaktig i smärtbedömningen skapas förutsättning till adekvat lindring av smärtan 

samt att risken för feltolkning utifrån egna fördomar och jämförelser minskar.  

Skapandet av en förtroendefull relation mellan parterna möjliggjorde för 

sjuksköterskan att utföra en korrekt tolkning av patientens smärtupplevelse och 

minskade därmed risken för otillräcklig smärtlindring (Boegeskov Nielsen et al., 

1994; Kim et al., 2005). I samspelet mellan sjuksköterskan och patienten var det 

vanligt att sjuksköterskan bad patienten att ta eget ansvar för sitt 

smärtlindringsbehov och påkalla sjuksköterskans uppmärksamhet vid behov av 
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smärtlindring (Bach et al., 2018; Boegeskov Nielsen et al., 1994; Chatchumni et 

al., 2016b; Dihle et al., 2006). Erfarenheten sjuksköterskorna i artiklarna hade var 

att patienten uppgav en viss nivå av smärta medan sjuksköterskans tolkning av 

patientens smärtnivå inte var densamma (Bach et al., 2018; Chatchumni et al., 

2016a). Svårigheter kunde komma av bristande kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient (Bach et al., 2018; Clabo et al., 2007; Chatchumni et al., 

2016a). Sjuksköterskan kompromissade därmed med patientens smärtupplevelse 

och sin egen tolkning (Bach et al., 2018; Chatchumni et al., 2016a). 

Sjuksköterskan stötte genom sitt arbete på patienter med missbruksproblematik. 

Denna kunskap har gett erfarenheten att vara eftertänksam vid behov av 

smärtlindring då det fanns patienter som inte var ärliga utan önskade mer 

analgetika än vad som var nödvändigt (Clabo et al., 2007). 

Smärta var något som sjuksköterskan ansåg ingå i den postoperativa processen 

och att patienten fick räkna med och acceptera viss nivå av smärta postoperativt 

(Boegeskov Nielsen et al., 1994). Sjuksköterskan baserade patientens behov av 

smärtlindring utifrån vilken operationstyp det rörde sig om och hur den 

postoperativa smärtan generellt brukade te sig efteråt (Clabo et al., 2007; Kim et 

al., 2005; Manias et al., 2002). 

“I’m comparing her with other patients both in her age group and with other 

patients who have had thyroid surgery.”  

(Kim et al., 2005, s. 6) 

Sjuksköterskans erfarenhet var att män och äldre personer tålde mer smärta än 

kvinnor och yngre individer. Det fanns också sjuksköterskor som upplevde rädsla 

för att bli anmälda av kvinnliga patienter och därför prioriterade kvinnorna 

framför männen (Shoqirat et al., 2019). Sjuksköterskans erfarenhet av att möta 

patienter från olika socioekonomiska- och kulturella bakgrunder var att dessa 

kunde ha påverkan på patientens sätt att kommunicera och tydliggöra sina behov. 

Inom en del kulturer kunde exempelvis smärta anses vara tecken på svaghet. Vid 

tolkning av patientens smärtnivå behövde sjuksköterskan vara medveten om att 

detta kunde påverka samspel och förståelse dem emellan (Boegeskov Nielsen et 

al., 1994; Chatchumni et al., 2016b).  
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Yrkeserfarenhet kan ge handlingsberedskap 

Med yrkeserfarenhet samlar sjuksköterskorna på sig mer kunskap och trygghet i 

sin yrkesroll. Detta bidrar till större självsäkerhet, mod att våga stå på sig och att 

ifrågasätta ordinationer. Sjuksköterskorna fick med tiden också en utvecklad 

förmåga att bedöma smärta och en ökad tillit till sig själva och egen kompetens 

vid val av lämpliga lindringsalternativ åt patienten. 

Tryggheten inom postoperativ smärtbehandling skiljde sig åt mellan nya och mer 

erfarna sjuksköterskor. Vid längre arbetserfarenhet fanns en större trygghet och 

kunskap inom smärta och därav blev även bedömningen mer adekvat och 

lindringen bättre med tiden (Boegeskov Nielsen et al., 1994; Chatchumni et al., 

2016a; Manias et al., 2002; Rejeh et al., 2009).  

‘Three or four years after graduation gives a basis for the choice of 

physiotherapeutic or medical treatment for post-operative pain’ 

(Boegeskov Nielsen et al., 1994, s. 112) 

Sjuksköterskor med mindre arbetserfarenhet valde att använda kompetensen hos 

de mer erfarna i beslut gällande smärtbedömning och lämplig lindring. Att känna 

trygghet som sjuksköterska skapade möjlighet till bättre smärtbedömning och 

lindring för patienten (Manias et al., 2002). En form av trygghet för 

sjuksköterskor kunde vara tydliga direktiv och rutiner för när och hur 

smärtbedömning skulle ske. Erfarenheten sjuksköterskan hade var emellertid att 

bedömningen inte skedde på rutin. I stället utfördes smärtbedömning apropå andra 

arbetsuppgifter såsom hygien, på- och avklädning eller såromläggningar (Bach et 

al., 2018; Boegeskov Nielsen et al., 1994; Manias et al., 2002). Sjuksköterskan 

kände sig generellt inte tillräckligt involverad i smärtbehandlingen och enligt 

erfarenhet vägde läkarens ord tyngre än sjuksköterskans (Clabo et al., 2007; 

Manias et al., 2002; Rejeh et al., 2009). Att diskutera och anpassa läkemedel 

tillsammans med ordinerande läkare var något den mer erfarna sjuksköterskan 

gjorde. Rädsla för att ifrågasätta läkarens ordination var något icke-erfarna 

sjuksköterskor upplevde. Följaktligen gav mer yrkeserfarenhet sjuksköterskan 
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mod och ökat självförtroende att våga ifrågasätta läkarens ordination (Manias et 

al., 2002).  

Sjuksköterskans erfarenhet var att den högsta smärttoppen kom precis efter 

operationen då bedövningen avtagit. Därför var lärdomen att de då bör vara 

beredda med adekvat bedömning och redo att smärtlindra med lämplig metod 

(Bach et al., 2018; Kim et al., 2005). Vanligtvis använde sjuksköterskan olika 

former av läkemedel för att adekvat lindra den postoperativa smärtan (Boegeskov 

Nielsen et al., 1994; Chatchumni et al., 2016b; Dihle et al., 2006; Manias et al., 

2002). Exempelvis användes paracetamol som bas postoperativt (Chatchumni et 

al., 2016b), medan andra sjuksköterskor föredrog narkotikaklassade preparat för 

effektiv smärtlindring (Boegeskov Nielsen et al., 1994). Narkotikaklassade 

preparat genererade oro för biverkningar och beroende. Erfarenhet av 

biverkningar och oron kring dessa ledde i vissa fall till att patienten inte fick 

adekvat smärtlindring (Boegeskov Nielsen et al., 1994; Clabo et al., 2007). Att 

erbjuda andra läkemedelsrelaterade smärtlindringsalternativ var inte vanligt 

förekommande, vid icke-tillfredsställande smärtlindring ombads patienten i stället 

vänta tills nästa dos var ordinerad (Manias et al., 2002). Sjuksköterskan använde 

sin kunskap kring hur omvårdnadsåtgärder kunde minska patientens smärta. 

Genom att lägesändra och mobilisera efter patientens förmåga kunde såväl smärta 

som komplikationsrisk reduceras (Boegeskov Nielsen et al., 1994; Chatchumni et 

al., 2016b). Sjuksköterskan spelade en viktig roll i att stötta patienten 

känslomässigt och hade vetskapen att ångest som härstammade från postoperativ 

smärta kunde förekommas med individanpassad preoperativ information 

(Boegeskov Nielsen et al., 1994). Erfarenheten kring det känslomässiga stödets 

påverkan på både postoperativ smärta och den ångest som smärtan kunde medföra 

spelade stor roll för god smärtlindring (Dihle et al., 2006). 

Tidens betydelse för personcentrering  
För bedömning av postoperativ smärta krävs att sjuksköterskan genomför en 

korrekt tolkning av patientens smärtnivå. För att underlätta det skapas en 

förtroendefull relation och gott samspel med patienten. Otillräckligt med tid kan 
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däremot utgöra ett hinder för att detta ska fungera optimalt och det kan därmed 

begränsa den smärtlindring patienten behöver och har rätt till.  

Postoperativ smärtbedömning och lindring krävde att sjuksköterskan var lyhörd 

och arbetade personcentrerat. Sjuksköterskors erfarenheter var att det inte fanns 

tillräckligt med tid för att utföra personcentrerad smärtbedömning för att adekvat 

lindra postoperativ smärta. Uppföljning och utvärdering kring vårdförloppet var 

därmed viktigt för att kunna åstadkomma en fortsatt god smärtbehandling och för 

att uppnå det krävdes tillräckligt med tid (Boegeskov Nielsen et al., 1994; 

Chatchumni et al., 2016a; Manias et al., 2002; Rejeh et al., 2009; Shoqirat et al., 

2019).  

‘... unfortunately, we don’t have much time to sit down and pore and listen to our 

patients’ complaints of stress and pain’  

(Rejeh et al., 2009, s. 277) 

Tillräckligt med tid var en förutsättning för god personcentrerad smärtbedömning 

och lindring. Tidsbristen uppstod då sjuksköterskan behövde lägga sin tid på 

läkarronder, leta material och besvara telefonsamtal vilket resulterade i mindre tid 

för patienten. Sjuksköterskor var av åsikten att det var viktigt att 

sjuksköterskestudenter och mindre erfarna sjuksköterskor fick det stöd de 

behövde. Däremot var erfarenheten att tiden som går åt till att handleda och stötta 

studenter och kollegor stod i vägen för den personcentrerade smärtbedömningen 

och lindringen (Manias et al., 2002; Rejeh et al., 2009). Kommunikationen mellan 

patient och sjuksköterska gällande postoperativ smärta påverkades av minskat 

utrymme för samtal. Den kunde då ske genom mellanhänder såsom närstående 

eller annan vård- och omsorgspersonal. Sjuksköterskan hade erfarit att detta 

därför kunde göra att patienter gynnades av att ha sina närstående på plats och 

andra patienter kunde då felaktigt gå miste om den smärtbedömning och lindring 

de hade rätt till. Sjuksköterskan kunde i sådana situationer känna att hen inte 

räckte till då denne drogs mellan patienter som behövde en smärtbedömning för 

att kunna få smärtan lindrad och andra patienters närstående som sökte kontakt 

gång på gång (Chatchumni et al., 2016b; Shoqirat et al., 2019). En annan lärdom 

var att antalet patienter per sjuksköterska påverkade sjuksköterskans möjlighet till 
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god smärtbehandling. Att behöva prioritera bland sina patienter blev ett måste när 

tiden inte räckte till och detta resulterade i vissa fall i att den som ropade först fick 

hjälp först (Shoqirat et al., 2019).   

“Yes, I agree in reality it is not possible to see all patients at the same time first 

buzz, first serve … [smiling]” 

(Shoqirat et al., 2019, s. 5) 

Diskussion 

Metoddiskussion 
I metoddiskussionen lyfts och bedöms studiens metod, urvalsförfarande och 

analys. Värdering av litteraturstudien innebär att kritiskt granska 

tillvägagångssättet och kvalitén av arbetet (Henricsson, 2017). Shentons (2004) 

trovärdighetsbegrepp Tillförlitlighet, Verifierbarhet, Pålitlighet och Överförbarhet 

kan användas för att granska en studies kvalitet. I denna litteraturstudie har dessa 

trovärdighetsbegrepp legat till grund för kvalitetsgranskningen. 

Litteraturstudien är av kvalitativ design. Kvalitativ design används när 

människans upplevelser och erfarenheter ska studeras (Dahlborg Lyckhage, 

2017). Med tanke på litteraturstudiens syfte att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter, ansågs därmed en kvalitativ design lämplig. Shenton (2004) menar 

att studiens tillförlitlighet stärks om metoden som används är rätt anpassad för 

studiens syfte. Två databaser med inriktning på omvårdnad och medicin användes 

för att finna lämpliga artiklar som svarade på syftet. Användning av mer än en 

databas stärker studiens tillförlitlighet (Henricsson, 2017). Ytterligare stärkning av 

tillförlitligheten hade kunnat ske om fler lämpliga databaser använts för att 

undvika att missa relevant forskning. Identifiering av lämpliga sökord gjordes 

genom pilot- och manuella sökningar, samt användes Cinahl Complete 

ämnesordssökning och Svensk MeSH. Att identifiera fler lämpliga sökord genom 

andra artiklar innebär att sekundärsöka vilket är en effektiv metod (Östlundh, 

2017). Tillförlitligheten stärks då lämpliga ämnesord i relation till studiens syfte 

har använts i databassökningarna. Citat synliggörs i studiens resultat vilket stärker 
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tillförlitligheten då läsaren kan få en djupare förståelse för resultatets innebörd. 

Resultatet av studien synliggör endast sjuksköterskans erfarenhet av att bedöma 

och lindra postoperativ smärta. Detta stärker tillförlitligheten då resultatet svarar 

på studiens syfte. Enligt Shenton (2004) stärks tillförlitligheten i en studie då 

resultatet svarar på studiens syfte.  

Analysprocessen beskrivs steg för steg, samt finns litteratursökningarna bifogade 

vilket stärker studiens verifierbarhet. Det går att genomföra en liknande 

litteratursökning eftersom sökschema finns bifogat i studien. Däremot kan antalet 

träffar variera med tanke på att studien genomfördes som retrospektiv mellan ett 

visst tidsfönster och forskning publicerad efteråt inte inkluderats. En tydligt 

beskriven analysprocess som möjliggör att studien kan göras om, stärker 

verifierbarheten (Shenton, 2004).  Emellertid saknas exempel för kategoriernas 

identifierade nyckelbegrepp, vilket skulle kunna försvåra att resultatet av en 

liknande studie blir jämförbar. Båda författarna har deltagit och genomfört varje 

steg av analysprocessen vilket stärker verifierbarheten då risken för eventuell 

färgning av resultatet minskar. Shenton (2004) menar att verifierbarheten i en 

studie stärks då forskaren inte påverkat resultatet genom analysprocessen. Då 

författarna genomför denna typ av studie för första gången kan det ha en viss 

påverkan på studiens verifierbarhet.   

Innan litteraturstudien påbörjades redovisade författarna sin förförståelse och på 

så vis stärks studiens pålitlighet. Förförståelsen har blivit bekräftad men 

författarna blev också förvånade över att exempelvis vissa sjuksköterskor inte 

använder hjälpmedel för bedömning av smärta trots vetskap om dem. Även att de 

inte alltid utvärderar smärtlindringens effekt. Pålitlighet innebär att hålla sig 

objektiv till det som studeras (Shenton, 2004). Medstudenter och lärare har 

granskat arbetet under dess process, vilket stärker pålitligheten. Ingen av 

författarna har engelska som modersmål vilket de inkluderade artiklarna är 

publicerade på. Detta kan riskera att författarna missat relevant information och 

utelämnat viktiga data, vilket kan sänka studiens pålitlighet.  

Överförbarhet innebär i vilken grad en studies resultat går att överföra till andra 

populationer och kontexter (Shenton, 2004). Abstraktionsnivån bedömdes av 
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författarna som medelhög eftersom resultatet går att överföra till andra kontexter. 

I denna studie inkluderades artiklar från både Europa, Asien, Mellanöstern, USA 

samt Oceanien vilket gör att resultatet speglar en bred kontext och stärker studiens 

överförbarhet. Resultatet innehåller ingen svensk studie, vilket kan påverka 

överförbarheten till svensk kontext. Däremot är studier från andra nordiska länder 

inkluderade och i resultatdiskussionen bekräftas resultat från svensk studie. 

Eftersom studier från flera olika kontexter visat lika resultat har det påverkat 

litteraturstudiens resultat på ett positivt sätt eftersom det är tydligt att 

smärtbehandlingen sker på liknande vis världen över. Det som emellertid kan 

tänkas sänka överförbarheten är att enbart ett fåtal studier per kontinent 

inkluderats. Överförbarheten till andra kontexter utanför den postoperativa sluten 

vården är god, vilket stärker studiens överförbarhet. Däremot sänks 

överförbarheten då resultatet inte går att överföra till kontexter med patienter som 

lider av exempelvis kognitiva sjukdomar då sjuksköterskor som behandlar smärta 

hos denna grupp inte inkluderats i studien. 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att 

bedöma och lindra patienters postoperativa smärta inom slutenvården. Resultatet 

visar variation i sjuksköterskans sätt att utföra bedömning och lindring av 

postoperativ smärta. Även vikten av en förtroendefull relation till patienten, hur 

yrkeserfarenheten spelar roll och hinder såsom förutfattade meningar och brist på 

tid, som sjuksköterskan anser begränsa en fullgod smärtbehandling. Resultatet 

mynnade ut i kategorierna: att tolka patientens smärtupplevelse, samspelet mellan 

sjuksköterska och patient, yrkeserfarenhet kan ge handlingsberedskap samt tidens 

betydelse för personcentrering. De centrala huvudfynden diskuteras utifrån Joyce 

Travelbees omvårdnadsteori. Det första huvudfyndet var avsaknad av tydliga 

direktiv, vilket har sitt ursprung i kategorin att tolka patientens smärtupplevelse. 

Det andra huvudfyndet var yrkeserfarenhetens betydelse, vilket har sin grund i 

kategorin yrkeserfarenhet kan ge handlingsberedskap. Det tredje huvudfyndet var 

relationens betydelse, vilket grundar sig i kategorin samspelet mellan 

sjuksköterska och patient. Det fjärde huvudfyndet var tiden som förutsättning, 
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vilket grundar sig i kategorin tidens betydelse för personcentrering. Det femte och 

sista huvudfyndet var förutfattade meningar om patienterna, vilket grundar sig i 

kategorin samspelet mellan sjuksköterska och patient. Travelbees (1971) teori 

grundas i att se människan ur ett helhetsperspektiv, att måna om det 

mellanmänskliga mötet och skapande av relationer samt lindring av lidande. 

Teorin ansågs spegla sjuksköterskans ansvarsområde samt att dess begrepp ligger 

till grund för god smärtbedömning och adekvat lindring av postoperativ smärta.  

Det saknas tydliga direktiv kring hur och när den postoperativa 

smärtbedömningen och lindringen lämpligast utförs av sjuksköterskan. Ur 

litteraturstudiens resultat tydliggjordes det att sjuksköterskor använde olika 

strategier för att bedöma och lindra den postoperativa smärtan. Sjuksköterskans 

olika bedömningsstrategier bekräftas även av en studie genomförd på en 

intensivvårdsavdelning på ett universitetssjukhus i Sverige. Sjöströms et al. 

(2000) studie bekräftar att sjuksköterskor använder sig av både verbala uttryck, 

observation och tidigare erfarenheter vid smärtbedömning. Att sjuksköterskan 

använder olika bedömningsstrategier vid smärtbedömning tydliggörs även i 

Blondal och Halldorsdottirs (2009) studie. Studien utfördes på både medicinska 

och kirurgiska avdelningar på tre olika isländska sjukhus. Blondal och 

Halldorsdottirs (2009) studie beskriver att några sjuksköterskor använder sig av 

smärtskattningsinstrument medan andra inte gör det. Några sjuksköterskor ansåg 

att smärtskattningsinstrumentens betydelse för att synliggöra patientens smärta 

inte var tillräcklig för att beskriva den subjektiva upplevelse smärta är. Detta kan 

sammankopplas till Travelbees (1971) omvårdnadsteori som lyfter 

helhetsperspektivet som grund för lindring av smärta och lidande. Sjuksköterskan 

behöver se hela patienten för att individanpassa både bedömning och lindring 

postoperativt. Postoperativoperativ smärtbedömning och lindring kan förbättrats 

genom tydliga rutiner för när smärtbedömning och lindring ska ske. Direktiv kring 

vilka bedömningsstrategier som är lämpliga vid postoperativ smärtbedömning 

behövs också för att utveckla omvårdnaden.  

Sjuksköterskans yrkeserfarenhet spelar roll för god postoperativ smärtbedömning 

och lindring. Resultat från litteraturstudien visade att ju längre erfarenhet 
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sjuksköterskorna hade, desto bättre blev den individuella smärtbedömningen och 

lindringen för patienten. Framför allt var skillnader mellan erfaren och oerfaren 

sjuksköterska kopplade till yrkestrygghet och förmåga till klinisk blick i 

bedömningen. Det fanns också skillnad i att våga diskutera patientens 

smärtbehandling och ifrågasätta ordinationer. Vanligt var att oerfarna 

sjuksköterskor i stället för dialog med läkare valde att nyttja de mer erfarna 

sjuksköterskornas kompetens kring smärtbedömning och lindring. En studie av 

Richards och Hubbert (2007) visade att det förekommer skillnad i hantering och 

utfall av smärtbedömning och lindring mellan oerfarna och erfarna. Den mer 

erfarna har ett större lugn och trygghet i sin yrkesroll, vilket påverkade patientens 

upplevelse positivt. Avsaknad av tydliga direktiv medför att sjuksköterskan 

använder den teknik hen anser passande för situationen, vilket tyder på ett 

pliktetiskt förhållningssätt. Sandman & Kjellström (2018) beskriver pliktetik som 

ett sätt att anpassa omvårdnaden efter det som anses vara etiskt rätt för 

situationen. Sjuksköterskans erfarenhet har betydelse för komplikationsrisken, då 

längre erfarenhet samt högre utbildningsgrad minskar risken för att patienten ska 

drabbas av komplikationer postoperativt (Socialstyrelsen, 2018). 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) beskriver sjuksköterskans ansvar kring 

undvikande av vårdskador och vårdlidande. Att patienten drabbas av 

komplikationer till följd av en inadekvat smärtlindring postoperativt anses som 

vårdskada. Genom en korrekt utförd smärtbedömning kan adekvat postoperativ 

smärtlindring tillgodoses och risken för komplikationer minskas. Vårdskador 

kostar samhället stora summor pengar varje år. Tydliga direktiv gällande hur den 

postoperativa smärtbedömningen och lindringen bör ske borde vara en viktig 

samhälls- och organisatorisk fråga. Smärtbedömning och lindring bör få större 

plats i sjuksköterskeutbildningen både teoretiskt men framför allt genom praktiska 

övningar. Praktiska övningar skulle kunna vara rollspel och patientcase för att 

skapa medvetenhet samt stärka kunskapen och tryggheten inför det kliniska 

arbetet. 

En adekvat bedömning och lindring av patientens postoperativa smärta förutsätter 

en förtroendefull relation mellan sjuksköterskan och patienten. Litteraturstudiens 

resultat visar vikten av förståelse för patienten och dennes bakgrund för att kunna 
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kommunicera kring den postoperativa smärtan. Kommunikationens påverkan på 

en god smärtbedömning och lindring styrks från en studie som Leegard (2011) 

genomfört. Leegards et al. (2011) studie visade att svårigheter fanns gällande 

kulturella och språkliga skillnader som mynnade ut i missförstånd mellan 

parterna. Vidare visade litteraturstudiens resultat att sjuksköterskor bar på en oro 

kring att patienter ljög om sin smärtnivå och efterfrågade mer analgetika än 

nödvändigt. Ytterligare studier bekräftar sjuksköterskans oro kring patientens 

ärlighet. Studierna beskriver att sjuksköterskor upplevde patienter med 

substansbrukssyndrom som manipulativa i syfte att få mer läkemedel för att uppnå 

rus (Ford, 2011; Kloppers et al. 2006). Blondal & Halldorsdottir (2009) betonar 

oron sjuksköterskan upplevde då patienten ständigt bad om mer analgetika. Enligt 

Travelbee (1971) ligger det mellanmänskliga mötet till grund för en 

individanpassad omvårdnad, där hela människan sätts i fokus. Kommunikation är 

en del av mötet och kan betraktas som en process sjuksköterska och patient 

genomgår för att uppnå patientens individuella mål. Att sjuksköterskan vet vad 

och varför det ska uppnås samt hur det ska uppfyllas är komponenter för att uppnå 

en god kommunikation och interaktion mellan sjuksköterskan och patienten 

(Travelbee, 1971). Delaktighet i det vårdetiska sammanhanget kan beskrivas som 

att patientens berättelse och upplevelse tas på allvar men att denna kompletteras 

med sjuksköterskans kunskap och erfarenhet (Sandman och Kjellström, 2018). 

Fortsatt menar Sandman och Kjellström (2018) att en tillitsfull relation bygger på 

delaktighet. Patientdelaktighet bygger på relation, utbyte av information samt att 

båda parter är lika involverade. Patientlagen (SFS 2014:821) belyser hälso- och 

sjukvårdens ansvar till patientdelaktighet och att utforma vården så långt det är 

möjligt efter den unika patientens önskemål och behov.  

Tillräckligt med tid för varje patient är en förutsättning för att sjuksköterskan ska 

kunna utföra personcentrerad smärtbedömning och adekvat lindra postoperativ 

smärta. I denna litteraturstudies resultat framkom det att sjuksköterskor ansåg att 

det rådde tidsbrist för att hinna utföra personcentrerad smärtbedömning för att 

lindra postoperativ smärta. Sjuksköterskans tid disponeras till andra 

arbetsuppgifter än det patientnära mötet och konsekvensen blir att patienten 

riskerar att få sämre smärtlindring. Detta framhävs i liknande studier och i annan 
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kontext. Abdalrahims et al. (2010) studie visade att tidsbristen kan vara ett hinder 

för fullgod smärtbehandling. Stort antal patienter per sjuksköterska resulterade i 

högre arbetsbelastning för sjuksköterskan. Det medförde att sjuksköterskan inte 

hade tid att utföra de insatser som behövdes för att uppnå korrekt smärtbedömning 

och lindring av smärtan. Holmberg et al. (2012) beskrev i sin studie att patienterna 

framhävde att sjuksköterskan ständigt upplevdes ha bråttom och att de därför inte 

ville störa i onödan av rädsla för att bli till besvär. Travelbee (1971) betonar 

vikten av god kommunikation mellan patient och sjuksköterska för optimal 

minskning av smärta och lidande. Närhetsetiken bygger på mötet och relationen 

till den andre individen (Sandman & Kjellström, 2018). Fortsatt menar Sandman 

och Kjellström (2018) att relationen och mötet mellan parterna spelar roll för att 

identifiera vilka behov som finns. Resultatet från denna litteraturstudie lyfter 

sjuksköterskans kunskap kring vikten av mötet och relationen med patienten. 

Dock är sjuksköterskans erfarenhet att tiden utgör ett hinder för postoperativ 

smärtbedömning och lindring och anser att närhetsetiken bör användas för att 

utföra smärtbedömning och ge adekvat lindring.  

Det finns ett samband mellan antal vårdskador och antalet patienter varje 

sjuksköterska ansvarar för (Socialstyrelsen, 2018). Det innebär att ett mindre antal 

patienter per sjuksköterska minskar risken för vårdskada. Samtidigt ökar risken 

för utbrändhet bland sjuksköterskor vid ökad arbetsbelastning utan samtidig 

tillsättning av resurser. Sjukskrivning till följd av utbrändhet påverkar framför allt 

individen det berör, men också samhällsekonomin samt dess resurser.   

Sjuksköterskan baserar och prioriterar den postoperativa smärtbedömningen och 

lindringen på patientens ålder, kön och operationstyp. Ur litteraturstudiens resultat 

framgick det att sjuksköterskor upplevde yngre patienter som gnälliga och att 

denna målgrupp efterfrågade mer smärtlindring än den äldre generationen. Detta 

styrks även i Leegards (2011) studie som tydliggjorde att yngre upplevde mer 

smärta än äldre och att äldre generellt tolererade mer smärta än yngre. Emellertid 

visade studien också att äldre inte uppmärksammade sjuksköterskan på sin smärta 

i samma utsträckning som yngre. Ur litteraturstudien framkom det också att 

sjuksköterskor ansåg att män var mer smärttåliga än kvinnor. Sjuksköterskornas 
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erfarenhet var även att kvinnor tenderade att anmäla brister i vården i större 

utsträckning än det motsatta könet. Av dessa anledningar prioriterade 

sjuksköterskan kvinnors postoperativa smärta i första hand. Detta styrks även av 

andra vetenskapliga studier. Studierna visade skillnad i smärttröskel i relation till 

genus och de framhäver mäns högre smärttålighet jämfört med kvinnors 

(Chesterton et al., 2003; Garcia et al., 2007). Att på förhand anta patientens 

smärtnivå baserat på typ av operation framkommer i flera artiklar i 

litteraturstudiens resultat. Sjuksköterskorna utgår innan mötet med patienten från 

att patienter som genomgått samma typ av operation har samma smärtnivå och 

behov av lindring. Detta arbetssätt stärks även av en sydafrikansk studie som 

visade att sjuksköterskan bedömer patientens smärtlindringsbehov utifrån 

operationstyp. Klopper et al. (2006) tydliggör i sin studie operationstypens 

påverkan på den förväntade postoperativa smärtan. Att på förhand utgå från vilken 

typ av smärta patienten har går inte i enlighet med sjuksköterskans 

kärnkompetenser. Enligt svensk sjuksköterskeförenings (2017) kärnkompetenser 

är sjuksköterskor ålagda att skapa delaktighet med patient och närstående för att 

uppnå partnerskap i omvårdnaden. Där ingår också att hen ska ta hänsyn till 

patienters upplevda smärta samtidigt som sjuksköterskan kombinerar upplevelsen 

med det som framkommer ur den kliniska bilden. Travelbee (1971) anser att varje 

persons smärtupplevelse är individuell och att det krävs god information för att 

patienten ska få chans att förstå, våga be om hjälp och kunna hantera sin smärta. 

Fortsatt menar hon att sjuksköterskan ska utgå ifrån patienten hen har framför sig 

och inte jämföra med andra patienter. Jämlik vård är en rättighet i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2019) och genom personcentrerad vård säkerställs att vården 

som ges är anpassad efter behoven personen har. Att inte utgå från operationstyp 

eller förutsätta en viss smärtnivå baserat på ålder eller kön är ett sätt att uppnå 

jämlik vård. Det tyder också på ett närhetsetiskt förhållningssätt att se personens 

unika behov i den situation denne befinner sig i (Sandman & Kjellström, 2018).  
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Slutsats 
Postoperativ smärtbedömning och lindring bör utgå från den unika individens 

smärtupplevelse i kombination med sjuksköterskans expertis inom området. Det 

är viktigt att sjuksköterskan behandlar patienter på ett individuellt sätt. Att denne 

inte jämför patienternas upplevelser och drar slutsatsen att alla med samma typ av 

operation har en viss smärtnivå. En individanpassad postoperativ vård innebär att 

sjuksköterskan arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt och arbetar för 

ett partnerskap med patienten. Genom personcentrering skapas möjlighet för 

sjuksköterskan att se hela människan och synliggöra unika behov samt minska 

lidande och främja hälsa. Utifrån sjuksköterskans erfarenheter förutsätts 

tillräckligt med tid för att skapa relation med patienten och tydliga rutiner för att 

uppnå en fullgod smärtbedömning och lindring postoperativt.  

Tidigare forskning har visat att patienter som genomgått en operation upplever att 

de inte fått sin postoperativa smärta adekvat lindrad. Förslag till vidare forskning 

inom ämnet är att genomföra ett experiment via en tillfällig test-avdelning. På den 

avdelningen ska sjuksköterskan ges ovan nämnda förutsättningar för att bedöma 

och lindra den postoperativa smärtan. Både patient och sjuksköterska utvärderar 

därefter om postoperativ smärtbedömning och lindring påverkades av denna 

förändring. Detta för att bedöma om patienters upplevelse av bristande 

smärtlindring skulle förändras när sjuksköterskan får de förutsättningar som i 

nuläget ansågs saknas i den postoperativa smärtbehandlingen. 
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Bilaga 1. Sökschema 

Databas: Cinahl Complete 
Datum: 2022-03-16 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att bedöma och lindra patienters 
postoperativa smärta inom slutenvården. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1 – Sjuksköterska 
Nurses [MH] OR 
Nurs* [fritext] OR 
Registered nurse* [fritext] 

992 304  

2 - Erfarenhet Job experience [MH] OR 
Experienc* [fritext] OR 
Perception* [fritext] OR 
Attitud* [fritext] OR 
Nurse attitude [fritext] 

901 592  

3 - Bedöma 
Pain Measurement [MH] OR 
Judge* [fritext] OR 
Decision making [fritext] OR 
Diagnostic reason* [fritext] OR 
Assessment [fritext] OR 
Pain management [fritext] OR 
Estimat* [fritext] 

1 201 635  

4 – Postoperativ 
smärta och 
smärtlindring 

Postoperative pain [MH] OR 
Postopertive car* [fritext] OR 
”Post surgical pain” [fritext] OR 
Postoperative analge* [fritext] 

44 314  

5 - Slutenvård 
Inpatients [MH] OR 
Hospital* [fritext] OR 
Surgical ward [fritext] 

663 163  
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6 – Kvalitativ studie 
Qualitative studies [MH] OR 
Qualitative research* [fritext] OR 
Interview* [fritext] 

399 983  

7 - 
1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5 AND 6 

160  

8 - Begränsningar  
Sökning nr 7 + engelskspråkig, peer-review, 
forskningsartikel 
 

119 7 

 

 

Bilaga 2. Sökschema 

Databas: PubMed 
Datum: 20220317 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att bedöma och lindra patienters 
postoperativa smärta inom slutenvården. 

Sökning nr och 
namn 

Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1 – Sjuksköterska  
Nurses [MeSH] OR  
Nursing [Title/Abstract] OR 
nurse [Title/Abstract]  
 

417 880  

2 - Erfarenhet 
 
Attitude of Health Personnel [MeSH] OR 
Interviews as Topic [Title/Abstract] OR 
job experience [Title/Abstract] OR 
observation [Title/Abstract] 
 

497 105  

3 - Bedöma   
Pain measurement [MeSH] OR 
pain assessment [Title/Abstract] 

95 365  
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4 - Postoperativ 
smärta och 
smärtlindring 

Pain, Postoperative [MeSH] OR 
Pain, Postoperative/drug therapy [Title/Abstract] OR 
Pain, Postoperative/nursing [Title/Abstract] OR 
Pain relief [Title/Abstract] 
 

75 978  

5 -   
1 AND 2 AND 3 AND 4 

132  

6 - Begränsningar   
Engelskspråkig 
 

125 
 

5 
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Bilaga 3. Artikelöversikt (kvalitativ) 
 

Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Författare: 
Rejeh, N. et al.  
Titel: Nurses’ 
experiences and 
perceptions of 
influencing 
barriers to 
postoperative 
pain-
management 
Land, år: Iran, 
2009. 
 
 
 

Att 
identifiera 
sjuk-
sköterskors 
erfarenheter 
av hinder för 
postoperativ 
smärt-
behandling. 

Urval: Snöbollsurval. 26 
deltagare med erfarenhet 
mellan 2–26 år i åldrar mellan 
23–50 år och medelålder 
33,45 år. 24 kvinnor och 2 
män. Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer, 
inspelade och transkriberade 
intervjuer. Etiskt godkänd. 
Samtycke finns.  

Genomförande: Intervjuer 
varade i ca 90 min och 
insamling skedde under tre 
månader på universitetssjukhus i 
Tehran. Analys: Innehållsanalys 
gjord av mer än en författare. 
Lincoln & Gubas 4 kriterier 
användes 
Citat finns.  

Brist på förberedelse kring 
smärtbehandling under 
utbildningen. 
Tidsbrist gör det ej möjligt att 
arbeta personcentrerat då icke-
vårdande arbetsuppgifter tar upp 
tid. Hierkisk påverkan. 
Begränsad relation mellan 
sjuksköterska och patient.  
Störningar i 
smärtbehandlingsinterventioner. 
Fördröjning mellan patientens 
behov och ssks ingripande. 

Tillförlitlighet: stärks då 
resultat svarar på syfte. Citat 
och samtycke finns. 
Verifierbarhet: Stärks: urval- 
och analysprocess är tydligt 
beskriven. Etiskt godkänd. 
Pålitlighet: Stärks: mer än en 
författare deltog i analysen. 
Sänks: förförståelse ej tydligt 
beskriven. Överförbarhet: 
Stärks: Urvalet är varierat och 
kontexten är väl beskriven. 

Författare: 
Manias, E. et al.  
Titel: 
Observation of 
pain assessment 
and 
management - 
the complexities 
of clinical 
practice 
Land, år: 
Australien, 
2002. 

Undersöka 
interaktion 
mellan ssk 
och patient 
kring smärt-
bedömning 
inom 
kirurgisk-
slutenvård. 

Urval: Slumpmässigt urval. 
12 ssk deltog. 18 i bortfall. 
Ålder mellan 23–31 år och 
erfarenhet mellan 7 mån-10 år. 
Datainsamlingsmetod: 
Observationerna 
ljudinspelades och sedan 
ställdes frågor efteråt samt 
gjordes transkribering. 
Observationsguide finns. 
Etiskt godkänd. 
Informerat samtycke finns. 

Genomförande: Gjordes på ett 
storstadssjukhus i Australien på 
en kirurgisk slutenvårdsenhet. 
Analys: Ljudinspelningarna 
analyserades efter Riche & 
Spencers tillvägagångssätt. 
Citat finns. 

Ssk förmår ej tillfredsställa 
patientens behov i tid pga avbrott i 
aktiviteter. 
Ssk förväntade sig att viss smärta 
skulle vara hanterbar vid 
mobilisering utan förebyggande 
analgetika. Ssk tänkte endast på att 
smärta kan komma från op-snitt och 
inte från andra ställen. Ssk upplever 
det svårt att vara alla personer till 
lags. 

Tillförlitlighet: Stärks då 
resultatet svarar på syftet. Citat 
och samtycke finns. 
Verifierbarhet: Stärks. Etiskt 
godkänd. Analys tydligt 
beskriven. Observationsmanual 
finns. Sänks: urval ej tillräckligt 
beskrivet. Pålitlighet: Sänks då 
det inte framgår om mer än en 
författare deltagit i 
analysprocessen. 
Överförbarhet: Stärks av att 
kontexten är tydligt beskriven. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Författare: 
Kim, S, H. et al. 
Titel: 
Strategies of 
Pain 
Assessment 
Used by Nurses 
on Surgical 
Units. 
Land, år: New 
England, 2005 
 

Att 
identifiera 
kriterierna 
sjuk-
sköterskor 
använder för 
att bedöma 
postoperativ 
smärta och 
vilken 
kunskap de 
använder 
från tidigare 
erfarenheter. 

Urval: 10 ssk, 9 kvinnor och 1 
man. Ändamålsenligt urval för 
att hitta 5 ssk med mindre än 6 
års erfarenhet och 5 med mer 
än 5 års erfarenheter av 
postoperativ smärta. 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade och 
inspelade intervjuer. Varje ssk 
intervjuades 5 gånger. 
Etiskt godkänd och samtycke 
gavs. 
 

Genomförande: På 2 
postoperativa avdelningar i New 
England. Insamling mellan åren 
1998–1999. Analys: Deskriptiv 
analys. 
Intervjudata transkriberades 
ordagrant och analyserades 
utifrån fenomenografiskt 
tillvägagångssätt av mer än en 
forskare 
Citat finns.  

Fokus på utseende samt allmänna 
och kliniska tecken som tydde på 
smärta. Innehåll i verbal 
kommunikation. Ssk litade på 
patienten angående smärtnivå. Ssk 
jämför patienten med andra som 
genomgått samma operation. Ssk 
hade lärt sig att den värsta smärtan 
kom precis efter ingreppen då 
bedövning släppt. 
 

Tillförlitlighet: stärks resultat 
svarar på syfte, citat och 
informerat samtycke finns. 
Verifierbarhet: Stärks urvals- 
och analysprocess tydligt 
beskriven. Etiskt godkänd. 
Pålitlighet: Stärks: Fler än en 
författare deltog i 
analys.  Sänks: Förförståelse ej 
tydligt beskriven. 
Överförbarhet: Stärks: Kontext 
tydligt beskriven 

Författare: 
Clabo, L.M.L. 
Titel: 
An ethnography 
of pain 
assessment and 
the role of social 
context on two 
postoperative 
units 
Land, år: USA, 
2007 
 
 
 

Att 
undersöka 
smärtbedöm
ning på två 
post-
operativa 
enheter 

Urval: Ändamålsenligturval 
20 ssk av totalt 25 tillfrågade 
deltog. 5 bortfall. 
Datainsamlingsmetod: 
Etnografisk metod. 
Observationer + 
semistrukturerade intervjuer. 
Ssk rekryterades genom APT. 
Intervjuer spelades in och 
transkriberades ordagrant.  
Etiskt godkänd och informerat 
samtycke finns.  
 

Genomförande: Under 9 
månader mellan 2003–2004. 2 
postoperativa avdelningar på 
sjukhus i USA. Intervjuer 
mellan 10–30 min. En 
fokusgruppsintervju per 
avdelning gjordes på 35–45 
min. Analys: gjord av mer än en 
person via oberoende forskare. 
Citat finns.  
 

Det som skiljer avdelningarna åt är 
att den ena arbetar mer 
personcentrerat och litar mer på 
patientens upplevelse medan de på 
den andra avdelningen grundande 
smärtbedömningen på vilket 
ingrepp det rör sig om och ssk 
bedömde smärta innan mötet med 
patienten skett. Ssk förlitade sig på 
subjektiva och objektiva kriterier. 
Uttryckte oro kring att våga lita på 
patientens smärtupplevelse. Ssk 
upplevde oro inför att kontakta 
läkare för nya ordinationer av 
läkemedel. 

Tillförlitlighet: Stärks resultat 
svarar på syfte. Citat och 
samtycke finns.  
Verifierbarhet: Stärks: analys 
tydligt beskriven. Etiskt 
godkänd och samtycke finns. 
Sänks: ingen intervjuguide 
används. Pålitlighet: Stärks: 
förförståelse finns beskriven. 
Sänks: förförståelse kan ha 
påverkat resultatet. 
Överförbarhet: Stärks: tydligt 
beskriven kontext. Sänks: urval 
ej tydligt beskrivet. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Författare:  
Boegeskov 
Nielsen, L. et al.  
Titel:  
An interview 
study of nurses’ 
assessment 
priority of post 
surgical pain 
experience  
Land, år: 
Danmark, 1994 
 
 
 
 
 
 

Att beskriva 
sjuk-
sköterskors 
upplevelse 
av att 
kliniskt 
hantera 
patienters 
post-
operativa 
smärta. 

Urval: Ändamålsenligt urval. 
8st ssk, 7 kvinnor och 1 man. 
Ålder mellan 26–40 år. 
Datainsamlingsmetod: 
Djupgående intervjuer. 
Intervjuguide användes. 
Intervjuerna spelades in och 
transkriberades ordagrant efter 
varje intervju. 
Etiskt godkänd. 

Genomförande: Data samlades 
in under 3 månader på 
postoperativ vårdavdelning och 
3 kirurgiska vårdavdelningar på 
ett sjukhus i Danmark.  
Analys: Kvalitativ 
innehållsanalys. Kategorisering 
och kodning genomfördes efter 
Taylor och Bogdans metod. 
Analys genomfördes enbart av 
en författare. 
Citat finns. 

Ssk upplever tidsbrist och hinner 
inte med att individ bedöma. Ssk 
anser att patienten själv känner sin 
smärta bäst. Ssk anser att viss grad 
av smärta ingår. Anser att 
narkotikapreparat lindrar bäst. Oro 
för beroende och biverkning finns, 
och någon ssk avstod från att adm 
lm av denna anledning. Ibland 
behövs ej läkemedel utan enbart tid 
för att lyssna och prata. 
Lägesändring och mobilisering 
lindrar smärtan. Smärtbedömning 
sker i samband med andra 
uppgifter. Läkaren är svår att nå 
och därmed blir smärtlindringen 
sämre. God smärtbedömning och 
lindring kommer med erfarenhet  

Tillförlitlighet: Stärks: Resultat 
svarar på syfte. Citat finns.  
Verifierbarhet: Stärks: Urval 
och analysprocess är beskriven. 
Pålitlighet: Sänks: Endast en 
författare som genomfört 
analysen. Förförståelsen är inte 
tydligt beskriven. 
Överförbarhet: Stärks: 
Kontexten är tydligt. 

Författare: 
Chatchumni, M. 
et al. 
Titel: Treating 
without Seeing: 
Pain 
Management 
Practice in a 
Thai Context 
Land, år: 
Thailand, 2016 
 
 
 

Beskriva 
professio-
nella och 
kulturella 
aspekter 
kring smärt-
behandling 
på en 
kirurgisk 
vård-
avdelning i 
Thailand. 

Urval: 26 ssk, 22 kvinnor och 
4 män. Ålder varierade mellan 
21–49 år. Medianålder 36,5 år. 
Datainsamlingsmetod: 
Intervjuer och etnografisk 
observation. Datainsamling 
gjordes av förstaförfattaren. 
Intervjuerna spelades in och 
transkriberades. Kvalitativa 
dataanalysprogrammet 
“NVivo10” användes. 
Etiskt godkänd. 
Informerat samtycke finns. 
 

Genomförande: Gjord i 
Thailand på en kirurgisk 
vårdavdelning för enbart 
manliga patienter under juli-
september 2013. Observationen 
tog 98,5h. Analys: fler än en 
författare deltog i analysen. 
Citat finns. 

Kommunikation skedde ej direkt 
mellan patient-ssk. Dokumentation 
var bristfällig. 
Patientens kultur kan påverka ssks 
möjlighet att göra rätt bedömning. 
Ssk inväntade patientens 
efterfrågan av lindring. Utvärdering 
av läkemedelseffekt skedde endast 
om det getts intravenöst eller via 
ordination. Ssk använde även icke-
farmakologisk behandling som 
andningsträning och mobilisering 
istället. 

Tillförlitlighet: Stärks: resultat 
svarar på syftet. Citat och 
informerat samtycke 
Verifierbarhet: Stärks: Urval 
och analysprocess är tydligt 
beskriven. Etiskt godkänd. 
Pålitlighet: Stärks: fler än en 
författare deltog i analys. Sänks:  
Ingen intervjuguide användes. 
Förförståelse inte tydligt 
beskriven. Överförbarhet: 
Stärks: Tydligt beskriven 
kontext. Sänks: Enbart manliga 
patienter på avdelningen. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Författare: 
Chatchumni, M. 
et al. 
Titel: 
Thai Nurses’ 
experiences of 
postoperative 
pain assessment 
and its’ 
influence on 
pain 
management 
decisions 
Land, år: 
Thailand, 2016 

Beskriva 
thailändska 
sjuk-
sköterskors 
erfarenheter 
av smärt-
bedömning 
på kirurgiska 
vård-
avdelningar 

Urval: Ändamålsenligt urval 
12 ssk varav 9 var kvinnor 
som arbetade heltid. Ålder 23–
49 år med en medelålder på 38 
år. Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer 
Etisk godkänd. Informerat 
samtycke finns. 
 

Genomförande: Datainsamling 
skedde september, 2013 på ett 
allmänsjukhus i Bangkok på en 
kirurgisk avdelning med 50 bäddar. 
Intervjuerna gjordes enskilt och tog 
mellan 45–60 min. De spelades in, 
transkriberades och översattes från 
thailändska till engelska av två av 
författarna. Analys: Kvalitativ 
innehållsanalys. Intervjuerna lästes 
som helhet flera gånger, kodades 
och kategoriserade sedan 
gemensamt av alla författarna. 

Smärtbedömning via skalor var 
4e h samt vitalparametrar, 
ansiktsuttryck och 
mobiliseringsförmåga. 
Smärtlindring utvärderades 
genom mobilisering. Vissa ssk 
följde inte rutiner för 
dokumentation kring läkemedel 
pga tidsbrist. Ssk förmåga att 
bedöma/lindra smärta varierade 
på nya och erfarna. Svårt att 
bedöma smärtnivå på pat enligt 
VAS, det kan skilja mot andra 
tecken hos patienten 

Tillförlitlighet: Stärks: svarar 
på syftet. Citat finns. Informerat 
samtycke finns. Verifierbarhet: 
Stärks: Intervjuguide är 
beskriven, analys och urval är 
tydligt beskriven. Pålitlighet: 
Stärks: Analys genomförts av 
mer än en person. Sänks: 
förförståelse ej tydligt beskriven 
och det framgår inte vem som 
genomfört intervjuerna.  
Överförbarhet: Stärks: 
Kontext tydligt beskriven 
kontext. Ett varierat urval 

Författare: 
Dihle, A. et al. 
Titel:The gap 
between saying 
and doing in 
postoperative 
pain 
management 
Land, år: 
Norge, 2006 
 
 
 
 
 

Skapa 
förståelse för 
ssk roll i 
hantering av 
postoperativ
smärta i 
kirurgisk 
miljö samt 
identifiera 
faktorer som 
minskar 
möjligheten 
att uppnå 
optimal 
postoperativ 
smärt-
lindring 
 

Urval: ändamålsenligt av 
headnurse. 9 varav 7 kvinnor 
och 2 män. Ålder 27–35 år, 
erfarenhet medeltal 2,78 år, 
varierade mellan 1–6 år. 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade djupgående 
intervjuer och observationer. 
Pilottestade av två ssk. 
Etisk godkänd. 
 

Genomförande: data samlades in 
på kirurgiska avdelningar på två 
norska sjukhus. Två forskare delade 
på datainsamlingen som skedde 
enligt observations- och 
intervjuguider. Observationerna 
skedde under 40h/ssk och 
intervjuerna varade i 45 min. 
Observationerna skrevs ner direkt 
medan intervjuerna spelades in och 
transkriberades ordagrant. Analys: 
skedde enligt Kvalies guide vilken 
är tydligt beskriven med kategorier 
och koder. Två författare deltog i 
analysen 

Det övergripande fyndet som 
presenteras är ett gap mellan 
vad sjuksköterskorna säger att 
de gör och vad de faktiskt gör i 
postoperativ smärtbehandling 
Smärtbedömning skedde med 
kommunikation och observation 
av patienten. Sa patienten inget 
så tolkades det som att patienten 
inte hade smärta. Använde 
sällan smärtskattningsskalor.  

Tillförlitlighet: Stärks då 
resultatet svarar på syftet och 
citat finns. Verifierbarhet: 
Stärks: Urval och analysprocess 
är tydligt beskriven. Pålitlighet:  
Stärks: mer än en forskare har 
analyserat data. Sänks: 
Förförståelsen finns inte tydligt 
beskriven. Överförbarhet:  
Stärks: Kontext tydligt 
beskriven. Sänks: Urvalet är 
begränsat. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Författare: 
Bach, A M. et 
al. 
Titel: 
Postoperative 
Pain 
Management: A 
Bedside 
Perspective 
Land, 
år:  Danmark  
2018 
 
 
 
 

Studera hur 
ssk ger 
postoperativ
smärt-
lindring 
bedside till 
kvinnor efter 
större 
endometrios 
operationer. 

Urval: Ändamålsenligt 
bekvämlighetsurval. 
Inklusionskriterier: ssk på 
operativ gyn-avd. 
Exklusionskriterier: 
Öppenvårdspatienter. 
Datainsamlingsmetod:  
Etnografisk fältstudie. 
Semistrukturerade intervjuer 
och deltagarobservationer. 
Informerat samtycke. 
Intervju: 9 ssk 35–61 år.1 
bortfall. 8 enskilda intervjuer. 
Erfarenhet 5,5–40 år. 
Observation: 17 ssk och 12 
fältobservationer. 
Observationer under 1-4h. 
Etiskt godkänd studie. 

Genomförande: 2018. Författare 
rekryterade ssk på personalmöte 
och epost. Förstaförfattare gjorde 
intervju och observation. 
Intervjuguide och pilotintervju 
användes. Både intervju- och 
observation frågeställning finns 
redovisad. Intervjulängd 30–70 
min, spelades in och 
transkriberades ordagrant. 
Observationsanteckningar 
transkriberades. Analys: 
systematiskt av två författare. 
Koderna jämfördes och 
diskuterades och resulterade i 
övergripande teman. Förförståelse: 
Redovisas ej. 

Smärthantering på ssk initiativ 
ihop med andra uppg. Ofta 
slutna frågor utan följdfrågor. 
Ickeverbala tecken på smärta 
missuppfattades/ignorerades. 
Smärtbedömning skedde främst 
via tolkning av hur aktiv 
patienten var och nivån på VAS. 
Litade mer på förmåga till 
rörelse/mobilisering än 
patientens ord. Viss 
postoperativ smärta normalt. 
Smärtlindring efter 
mobilisering/aktivitet eller 
enligt rutin. 

Tillförlitlighet: stärks då 
resultatet svarar på syfte. Citat 
finns. Informerat samtycke. 
Forskarna har goda kunskaper. 
Sänks: Varierande längd på 
intervjuer. Verifierbarhet: 
Stärks: intervjuguide och 
beskrivning av frågor finns. 
Tydlig analysprocess. 
Pålitlighet: Stärks: dataanalys 
av mer än en person. Sänks: 
Förförståelse ej redovisad samt 
författare valt ut ssk på egen 
hand. Överförbarhet: 
Stärks: Hög abstraktionsnivå. 
Varierat urval. Kontext tydlig 

Författare: 
Shoqirat, N. et 
al. 
Titel: Do 
surgical 
patients' 
characteristics 
and behaviours 
affect nurses' 
painmanage-
ment decisions? 
A qualitative 
inquiry. 
Land, År: 
Jordanien, 2019 

Undersöka 
ssk upp-
levelser av 
smärt-
behandling i 
relation till 
patient-
beteende på 
kirurgiska 
avdelningar 
på sjukhus i 
Jordanien 

Urval: Bekvämlighetsurval. 
34 kvinnliga ssk tillfrågades 
27 medverkade i 
studien.  Ålder 24-45, 
medelålder 32,1 år. Erfarenhet 
2-12 år. Inklusionskriterier: 
frivilliga kvinnliga ssk 
Datainsamlingsmetod: 
Beskrivande kvalitativ design. 
På jordanskt universitets-
sjukhus på två kirurgiska avd 
en för kvinnor och en för män 
med totalt 200 bäddar. Etiskt 
godkänd och samtycke 
lämnades. 

Genomförande: Under okt 2016 
genom fyra semistrukturerade 
focusgruppsintervjuer som spelade 
in och icke-verbala uttryck 
noterades. Diskussionerna tog 45-
60 min. Analys: Datainsamling och 
analys genomfördes samtidigt.  
Transkription från arabiska till 
engelska gjordes. Granskades även 
av en oberoende forskare. 
Transkription analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys, 
induktivt. 

Smärtbedömning påverkas av 
pats kön- män klarar mer än 
kvinnor. Ssk uttrycker oro över 
klagomål från kvinnor och ev 
anmälan vid bristande 
smärtlindring. Äldre kan hantera 
smärta bättre än yngre. För 
många pat = tidsbrist - därför 
“först till kvarn”. 
Smärtbehandling bättre om 
närstående fanns med som 
påkallar behov av hjälp. 

Tillförlitlighet: stärks svarar på 
syftet. Citat finns. Informerat 
samtycke gavs. Verifierbarhet: 
Stärks: Tydlig analysprocess. 
Sänks: Intervjuguide är inte 
redovisad vilket försvårar 
möjligheten att göra om studien. 
Pålitlighet: Stärks: Analys 
genomförts av mer än en 
person. Sänks: Ingen tydlig 
förförståelse Överförbarhet: 
Stärks: kontext är tydligt 
beskriven. Sänks: enbart 
kvinnliga ssk som medverkat 
Vilket ger låg abstraktionsnivå. 
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