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Problem och syfte Metod Resultat 

Titel: Anticipating 
and experiencing 
postoperative 
pain: the patient’s 
perspective  
Författare: Carr,  
E. C. J. & 
Thomas, V .J. 
Tidskrift: Journal 
of  
Clinical Nursing  
Årtal:1997  

Patient 
perspektiv. Den 
subjektiva 
upplevelsen av 
ett fenomen. 
      
 
 
                         

Tidigare forskning på 
akuta postoperativ 
smärta har undersökt 
genom kvantitativa 
metoder, men 
misslyckats med att få 
en förståelse och inblick 
i patienters upplevelse 
av smärta.  
Syftet är att ta reda på 
patienters förväntningar 
och upplevelsen av 
postoperativ smärta. 
Beskriva strategier som 
patienter använder sig 
av för att hantera sin 
smärta. Hur patienterna 
medverkar effektiv och 
ineffektiv under den 
postoperativa perioden. 
Hur patienterna hittar 
strategier för en 
förbättra 
smärthanteringen.  

Kvalitativ metod med 
interjuver. 
Analys:  för att få 
den levda 
upplevelsen, både 
subjektivt och 
objektivt för en 
förståelse för den 
totala meningen och 
upplevelsen enligt 
Omery (1983) 
 
Urval: 10 patienter 
från ett sjukhus i 
England som 
vårdades för olika 
operationer.  
 
 

Teman som kommit fram 
under analysen 
presenterades. 
Hur patienters förväntningar 
stämde överens med upplevd 
smärta.  
Hur smärtbehandlingen och 
smärtstillande upplevdes. 
Hur informationen 
upplevdes. Hur deras smärta 
lindrades. 
Nästan alla patienter 
upplevde smärta efter 
operation och förväntade sig 
inte sådan smärta som de 
upplevde. 
Patienterna upplevde 
dåliginformation om PCA 
och  
Epidrual. Patienterna 
upplevde brist på otillräcklig 
smärt bedömning och 
ineffektiv smärtkontroll. En 
del patienter upplevde 
känslomässig stöttning att de 
blev förstådda. 

Titel: Experience 
of  
postoperative 
recovery before 
discharge:  
patients´ views 
Författare: 
Nilsson, U., 
Unosson, M. & 
Kihlgren, 
M.  
Tidskrift: Journal 
of  
Advanced 
Perioperative Care  
Årtal: 2006 

Patientperspektiv 
 
 

Tidigare studier 
fokuserar ofta på 
komplikationer vid 
operationer och anestesi 
postoperativt och 
mindre på patienters 
egna upplevelser.  
Syftet är att beskriva 
patienters upplevelse av 
postoperativ 
återhämtning, före 
utskrivning från 
sjukhuset.  

Kvalitativ design. 
Analys: Intervjuerna 
analyserade både 
med tematisk 
innehålls analys 
enligt Burnard (1991) 
Granheim och  
Lundman(2004) och 
formell(manifest 
content analys, 
Vilken sv- 
översättning? ) 
innehålls analys enlig 
Woods & Catanzaro 
(1988).  
 
Urval: 31 kvinnor 
som gått igenom 
operation i Sverige. 
 

I intervjuerna framkom 
kategorier som beskrev 
kvinnornas upplevelse av 
postoperativ vård. 
– Känslan av att bli vårdad.  
- Känsla av att återhämta.  
- Känsla av att samla sig. 
Patienterna beskrev känslan  
av att bli vårdad som positivt 
att vara trygg eller lugn. 
Smärtan upplevdes positivt 
än negativt 

Titel: Preparing 
for loop ileostomy 
surgery: Women’s 
accounts from a 
qualitative study  
Författare: 
Notter, J. & 

Patient- 
perspektiv. 
 
 
 

Tidigare studier visar 
på ett behov för mer 
forskning för att 
förstå innebörden av 
upplevelsen, vid vård 
av patienter när de 
passerar från 

Kvalitativ studie 
med 
fenomenologisk 
metod. 
Urval: 50 kvinnor 
som efter operation 
fick ileostomi 

Resultatet visar på en 
dramatisk tid med en 
upplevelse som  
domineras av smärta, 
förändrad kroppsbild och 
problem med ilestomin.  
 



Burnard, P. 
Tidskrift: 
International  
Journal of Nursing 
Studies  
Årtal: 2005 

operation till 
återhämtning. 
Syftet är att 
undersöka och 
beskriva uppfattning 
och upplevelser för 
kvinnor som 
genomgår en 
proctocolec- 
tomy. 

intervjuades.  
 

Titel: The 
experiences  
of patients 
undergoing  
total hip-
replacement  
 
Författare: 
Montin, L. , 
Suominen, T. & 
Leino-Kilpi, H. 
Tidskrift: Journal 
of  
Orthopaedic 
Nursing  
Årtal: 2002 

Patient- 
perspektiv. 
 
 
 

Patienters upplevelse 
av THR före, under 
och efter 
sjukhustiden. 
Beskriva upplevlesen 
att vara patient. 
Beskriva patienters 
upplevelse av vår den 
som de fick. Beskriva 
patienters upplevelse 
av 
vårdorganisationen  

Kvalitativ studie 
Analys: Induktiv 
innehålls analys 
som genomfördes 
utifrån Burns & 
Grove (1997). 
Urval: Studien 
genomfördes på två 
sjukhus i Södra 
Finaland. Åtta män 
och nio kvinnor 
intervjuades.  
 

 
Upplevelsen för 
patienterna var fysiska, 
psykiska och sociala 
aspekter. Ett huvudtema i 
fysisk aspekt var smärta. 
Upplevelsen av vården 
var, hur olika professioner 
uppträdde och hur de 
behandlade patienterna 
individuellt.  

Titel: Patient’s 
Decision-Making 
Strategies for 
Managing 
Postoperative Pain 
Författare: 
Manias, E. , Botti,  
M. & Bucknall, T. 
Tidskrift: The 
Journal  
of Pain  
Årtal: 2006 

Patient- och 
sjuksköterske- 
perspektiv. 
                

Studier visar att 
patienters intervjuer 
efter operationer kan 
ge en inblick i 
patienters perspektiv.  
Syftet med studien är 
att redogöra för 
strategier som 
patienter använder 
sig av för att få 
smärtbehandlings val 
vid postoperativa 
fasen. 

Kvalitativ och 
kvantitativ studie, 
Observationer. 
Analys av data 
gjordes enligt 
Richards,(1999).  
Urval: Två 
kirurgiska 
avdelningar på 
(metropolitan 
teaching hospitale) 
i Melbourne, 
Australien. 52 
sjuksköterskor och 
312 patienter 
deltog.  
 

Strategier som patienterna 
användes sig av vid 
smärta, var att vara passiv 
mottagare för 
smärtstillande, försöka 
lösa problemet eller göra 
förhandlingar. 
Patienternas smärta var 
relaterat till akuta 
händelser. Patienterna kan 
ha upplevt osäkerhet på 
hur smärtbeslut skulle 
hanteras. Patienterna 
föredrog att skjuta över 
det till sjuksköterskorna.   

Titel: Perspectives 
on pain: A 
qualitative analyse 
of the Hispanic pain 
experience 
Författare: 
Sherwood, G. D. , 
McNeail, J. A. , 
Palos, G. & 
Strack, P. 
Tidskrift: Journal 
of Research in 
Nursing 

Patient 
perspektiv. 
      
 
 
                         

Språksvårigheter mellan 
patienter och vårdare är 
begränsat för att att 
förstå smärtupplevelsen 
och möjligheten att 
delge kunskap och 
former för 
smärtbehandling 
Syftet är att få ökade 
förståelse för den 
upplevda smärtan och 
smärtehandlingen ur ett 
latinamerikanskt 
perspektiv efter 

Kvalitativ metod 
Analys genomfördes 
med en beskrivande 
kvalitativ teknik för 
att identifiera 
kategorier och teman 
enligt Morse (1994). 
Urval: Studien 
utfördes på två 
sjukhus i Texas, 
USA. Deltagarna var 
35 stycken i åldrarna 
23 till 80 år. 
 

Olika teman som innehöll 
likheter och skillnader i 
deras upplevelse av 
postoperativ smärta. Hur 
karaktären på smärta 
upplevdes. 
Hur de hanterade den 
postoperativa smärtan. 
Hur informationen 
upplevdes. 
Hur smärtan påverkade deras 
liv. Hur ickefarmakologiska 
behandling upplevdes. Hur 
sjuksköterskan behandla 



Årtal: 2003 operation. dem. Hur deras kultur 
påverkade smärtupplevelsen. 

Titel: Ways of 
talking about 
experience of pain 
among older 
patients following 
orthopaedic 
surgery  
Författare: Berg,  
I., Jakobsson, E, . 
Sjöström, B. & 
Steen, B. 
Tidskrift: Journal 
of  
Advanced Nursing  
Årtal: 2005  

Patient 
perspektiv. 
 
 

När smärta bedöms  
i klinisk verksamhet, 
fokuseras det för det 
mesta på smärtans 
intensitet, andra 
dimensioner av 
smärta får liten 
uppmärksamhet. Det 
behövs djupare 
förståelse om 
patienters sätt att tala 
om deras smärta 
upplevelse.  
Syftet med studien är 
att karlägga hur äldre 
patienter som 
genomgår en 
höftoperation 
beskriver sin 
upplevelse av smärta. 

Kvalitativ studie. 
Analys:Innehållsan
alys enligt Taylor  
& Bogdan (1998). 
Urval: Studien 
genomfördes på två 
ortopediska 
avdelningar och två 
geriatrik 
avdelningar i 
Sverige. 50 
patienter 
intervjuades i 
studien.  
 

Under analysen framkom 
fyra huvudteman om hur 
patienterna uttryckte sin 
smärta. 
1. Objektisera smärtan var 
den är lokaliserad, 
upplevdes och karaktär. 
2. Beskrivning av  
smärtan genom 
kompensation.  
3. Upplevelsen av smärtan 
och hur lindringen 
upplevdes.  
4. Existentiella 
förställningarna inför 
framtiden. 

  
 
 
 

   

 


