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Sammanfattning    
 
I bakgrunden beskrivs begreppen smärta och postoperativsmärta tillsammans med Travelbees 
vårdteori. Den postoperativa smärtupplevelsen är alltid unik och bör behandlas individuellt. 
Det förekommer stora variationer i smärtupplevelse, analgetika behov och behandlingseffekt 
hos patienter. Syftet är att belysa patienters upplevelser av postoperativ smärta. Metoden för 
uppsatsen är en litteraturstudie där kvalitativt vetenskapliga artiklar har använts. Sökorden 
som använts är patient, postoperative, pain, care*, experience och qualitative. Resultatet 
beskriver faktorer som påverkar patienters smärtupplevelse, hur patienterna ger uttryck för 
postoperativsmärta samt deras upplevelse av sjuksköterskans bemötande. Vidare beskrivs 
patienters upplevelse av smärtlindring. Olika citat beskriver patientens egna känslomässiga 
upplevelser av postoperativsmärta. I diskussionen diskuteras resultatets fyra teman med hjälp 
av annan litteratur. 
 
 
Nyckelord: Patient, postoperativsmärta, upplevelse. 
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INLEDNING  
  
Vi valt att skriva om postoperativ smärta därför att vi anser att det är en komplex och 
multidimensionell upplevelse för patienten. Detta har vi grundat från tidigare erfarenheter och 
praktiktider där vi har sett och upplevt svårigheten för sjuksköterskan att bedöma och lindra 
patienters postoperativa smärta. Utifrån detta önskar vi få en ökad förståelse för patienters 
upplevelse av postoperativ smärta som kommande sjuksköterskor. Detta för att minska 
lidandet och öka välbefinnandet hos patienter som upplever postoperativ smärta. 

BAKGRUND 

Smärta 
Tidigt i mänsklighetens historia trodde människor att sjukdom eller kroppsliga besvär berodde 
på onda andar. Under medeltiden sågs smärta och lidande som Guds straff för människans 
synder. På 1700- talet betraktades smärta som en varningssignal om faror som hotade. När 
läkaren skulle bedöma smärta utgick han/hon utifrån fyra huvudtyper: spänningssmärta, 
tyngande smärta, pulserande smärta och ilande smärta. Smärtan lindrades då med hjälp av 
brännjärn, kirurgisk ingrepp, opium i stora doser och senare även elektricitet. På 1800-talet 
ökade kunskapen om smärtans mekanismer. Smärtlindringen bestod av morfin, 
acetylsalicylsyra och sprutor och injektionsnålar utvecklades för att underlätta 
administrationen. Med tiden förmodades smärta kunna utrotas. Kunskapen ledde fram till att 
smärta var en varningssignal, som måste observeras, mätas och kontrolleras tills vad som 
orsakat den hittats (Bragée & Bragée, 1999).  
 
Smärta beskrivs enligt International Association for the Study of Pain (1994) och Merskey 
(1991) som en subjektiv upplevelse. Smärta kan vara en vävnadsskada som uppstår tidigt i 
livet, en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med termer av sådan 
skada. Individen lär sig betydelsen av ordet smärta genom egna erfarenheter. 
 
Uppkomstmekanismer till smärta kan delas in i nociceptiv, neurogen, och idiopatisk smärta. 
Nociceptiv smärta framkallas av en vävnadsskada som aktiverar nociceptiva receptorer. 
Receptorerna finns i somatisk vävnad som drabbar hud, slemhinna, muskler eller leder. Ytlig 
vävnad har hög täthet av nociceptiva receptorer, detta gör smärtan distinkt, intensiv, 
vällokaliserad och palperbar. Djupare vävnadsskada uppstår vid stukning, frakturer, skador på 
muskler och ligament. Den kan upplevas som vällokaliserad, dov eller molnande. Visceral 
smärta är en variant av nociceptiv smärta som upplevs från de inre organen. Den viscerala 
vävnaden har färre nociceptiv receptorer vilket gör smärtan svårlokaliserad. Visceral smärta 
kan beskrivas som diffus, djup och molnande. Neurogen smärta kan bero på en skada i 
perifera eller centrala nervsystemet. Smärtan kan uppstå av att en eller flera nerver skadats 
genom infektion, tumörväxt, trauma vid olycka eller kirurgiskt ingrepp. Neurogen smärta 
karakteriseras ofta som intensiv, brännande eller skärande. Vid idiopatisk smärta är orsaken 
okänd, trots utredningar gjorts kan ingen orsak av smärtan uppkomst påvisas (Werner & 
Strang, 2003). 
 
Smärta kan även delas in i övergående, akuta och långvariga smärttillstånd. Den övergående 
smärtan kan orsakas av till exempel en venpunktion. Det sker då en kortvarig aktivering av 
nociceptiva systemet och ingen eller ringa vävnadsskada uppstår. Akut smärta är en 
vävnadsskada som uppkommer vid trauma eller operativa ingrepp. Den är ofta övergående 
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och försvinner efter läkning av vävnaden. Smärta som vara mer än tre till sex månader 
benämns som långvarig smärta (Werner & Strang, 2003). 

Postoperativ smärta  
Postoperativ betyder ”något som inträffar efter operation” (Lindskog, 2004). Postoperativ 
smärta är en akut smärta som har en individuell variation. Efter en större operation krävs 
behandling tre till fyra dagar postoperativt och smärtan skall normalt med tiden klinga av 
(Werner & Strang, 2003).  

Smärtskattning 
Patientens smärta är ett centralt problem för sjuksköterskan. Vid bedömningen av den 
postoperativa smärtan ligger ansvaret på sjuksköterskan att avgöra smärtans intensitet. Ofta 
finns det rutiner på avdelningar för smärtbehandling men det är sjuksköterskan som bedömer 
patientens individuella behov av läkemedel (Sjöström, 1995). Vid bedömning av postoperativ 
smärta kan sjuksköterskan använda sig av flera olika mätinstrument för att bedöma 
intensiteten på smärtan (Coll, Ameen & Mead, 2004). Mätinstrument som kan användas är 
bland annat Numeric rating scale (NRS), den beskrivs som en horisontell eller vertikal linje 
där ”0” visar ingen smärta och ”10” visar skarp smärta (Dowine, Leathem & Rhind, 1978). 
Verbal rating scale (VRS) grundas på att patienten använder orden: ingen smärta, lätt, lindrig, 
måttlig och svår smärta i numrerad ordningsföljd för beskrivning av smärtupplevelsen (Keele, 
1948). The visual analogue scale (VAS) är en skala som vanligtvis är 100 mm, vänster sidan 
är markerad med ”ingen smärta” och höger sida med outhärdlig smärta. Patienten ombeds att 
visa på linjen sin aktuella upplevelse av smärta. På baksidan finns en skala från 0 till 100 som 
mått på intensiteten av smärta (Clarke, & Spear, 1964). För optimal smärtlindring bör 
patienten smärtskattas i såväl vila som rörelse. Patientens beskrivning av postoperativ smärta 
kan vara en betydelsefull indikation om komplikationer. Sjuksköterskan måste därför vara 
observant på om smärtbilden förändras hos patienten (Hawthorn & Redmond, 1999; 
Svensson, Sjöström & Haljmäe, 2000).   
 
Varje människa reagerar unikt på smärta, att mäta smärta med ett mätinstrument ger ett visst 
praktiskt värde. Även om sjuksköterskan har ett instrument som talar om hur ont patienten 
har, måste sjuksköterskan tro på patientens upplevelse av smärta (Travelbee, 2001). 

Smärtlindring 
Werner och Strang (2003) påpekar betydelsen av individualiserad smärtbehandling 
postoperativt, då det råder stor variation av patienters behov och känslighet för analgetika1. 
När analgetikaeffekten avtar efter operation ökar smärtintensiteten och det finns flera olika 
typer av smärtbehandling att välja mellan. Peroral administrering kan ges i ett tidigt skede så 
fort patienten kan inta flytande föda. Hawthorn och Redmond (1999) menar att peroralt 
läkemedel först måste absorberas av magtarmkanalen, i kombination med andra faktorer som 
första passage-effekten2 avgörs det hur mycket läkemedel som når systemiska cirkulationen. 
Ofullständig absorption och/eller första passage-effekt kan minska läkemedlets 
upptagningsförmåga. Intramuskulära injektioner är ofta utformade i standard doser ”vid 
behov” som kan resultera i otillräcklig smärtlindring eller överdosering. Administreringssättet 
kan vara smärtsamt för patienten. Rektal administrering av smärtlindring lämpar sig till barn 
                                                 
1 Smärtstillande medel som omfattar opioider, coxhämmare och paracetamol (Norlen, Lindström, & Gagnemo 
Persson, 2004). 
2 Första passageeffekten innefattar den enzymatiska nedbrytningen av läkemedel som sker från det att 
läkemedelsmolekylen har absorberats till dess att den passerat levern. Nedbrytningen sker främst i levern men 
även i till exempel tarmslemhinnan (Norlen, et al. 2004).   
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men även till vuxna. Absorptionen av läkemedel påverkas inte av illamående, kräkningar eller 
ventrikeltömning. Intravenös administrering har en snabb effekt vid smärta då den totala 
läkemedelsmängden blir omedelbart tillgänglig. Metoden fodrar övervakning av kvalificerad 
sjuksköterska, eftersom den medför en ökad risk för andningsdepression och hypoxi (Werner 
& Strang, 2003). 
 
Patientkontrollerad analgetikatillförsel (PCA) innebär att patienten själv har möjlighet att 
kontrollera sin smärtbehandling genom att aktivera en infusionspump för intravenös 
opioidtillförsel. Pumpen är inställd på en standard dos som aktiveras när patienten trycker på 
knappen. Det visar sig att PCA ger bättre smärtlindring då patienten själv får bestämma. 
Metoden är kostsam och kan medföra tekniska problem för patienten (Carr & Mann, 2000; 
Werner & Strang, 2003).   
 
Smärtlindring genom en epiduralblockad som är kombinerad med lokalanestetik, opioider 
eller kombination av detta, ger nästan alltid en fullständig smärtfrihet. Denna typ av 
smärtlindring kräver strikt övervakning personal och det finns en ökad risk för 
andningsdepression (Hawthorn & Redmond, 1999; Werner & Strang, 2003). 
 
Svensson, Sjöström och Haljmäe (2000) fann att när patienten blir mer rörlig är det viktigt att 
fortsätta den analgetikabehandling som påbörjats vid postoperativ avdelning, detta för att 
undvika onödigt lidande för patienten. Studien visade på att smärtan upplevdes mest påtaglig 
37 timmar efter operation, detta infaller samtidigt som patienten återkommit till 
vårdavdelning och påbörjar mobilisering och träning.  

Komplikationer 
I den postoperativa fasen när analgetikas effekt försvinner upplever patienten smärta. Målet 
med den postoperativa vården är att patienten skall vara avslappnad och smärtfri (Sjöström, 
1995). Bristfällig smärtbehandling postoperativt är då patientens smärta underskattas och 
given analgetika överskattas, vilket kan leda till att patienterna upplever otillräcklig 
smärtbehandling. Obehandlad postoperativ smärta kan leda till komplikationer som kan 
påverka organsystem (Rawel, 1999). Behandlas inte smärtan kan det bli svårt för patienten att 
djupandas och hosta upp sekret, vilket kan leda till ökad risk för atelektas3, hypoxemi4 och 
pneumoni. Obehandlad postoperativ smärta framkallar även en endokrin reaktion som ökar 
katekolamin-, glukagon - och kortisol nivåerna vilket kan ge ökad risk för hjärtinfarkt.  
 
Vid smärta sker ett påslag av det sympatiska nervsystemet vilket medför att blodflödet 
minskar i de nedre extremiteterna, detta kan leda till ökad risk för djup ventrombos. Smärtan 
försvårar patientens förmåga att röra sig, vilket gör den tidiga mobiliseringen och aktiveringen 
försenas. Detta ökar risken för tromboemboliska komplikationer, obstipation och trycksår. En 
god smärtbehandling krävs för att patienten skall kunna mobiliseras och aktiveras (Werner & 
Strang, 2003).  
 
 

                                                 
3 Ofullständig utspänning av lungblåsorna, sammanfall av en del av lungan som förlorat sitt luftinnehåll 
(Lindskog, 2004).   
4 Låg syrgas halt i blodet (Lindskog, 2004). 
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Omvårdnadsteori 
Valet av omvårdnadsteori grundar sig på att Travelbees teori skildra patienten som en unik 
individ och smärtans problematik ur ett patientperspektiv.  
 
Travelbees (2001) omvårdnads teori utgår från att människan är en unik oersättlig individ som 
existerar en enda gång. Lik men ändå så olik varje annan person som levt. Travelbee menar 
att det inte går att generalisera människan. Lidandet ses som en del i livet som upplevs av alla 
människor förr eller senare. Lidandets grader kan beskrivas som övergående obehag, svår 
smärta, djup förtvivlan, samt apati och likgiltighet. Travelbee påpekar dock att lidandet är ett 
personligt upplevt fenomen.  
 
Ett kirurgiskt ingrepp är mer än bara en procedur, det är en mänsklig upplevelse som varje 
människa upplever unikt. Erfarenheten ger individen insikt om fysisk, emotionell, eller andlig 
smärta. Fysisk smärta är en av flera former för lidandet. Travelbee menar att smärta inte kan 
kategoriseras, som fysisk eller psykisk utan att det berör hela människan. Reaktioner av 
smärta beror på många olika faktorer, det som styr smärtan är intensitet, varaktighet och 
vilken lindring som ges med hjälp av läkemedel. Olika faktorer påverkar den enskilda 
patientens reaktion vid smärta. Hur smärta utrycks varierar i olika kulturer, livsfilosofier och 
religiös trosuppfattningar. I vissa kulturer är det tillåtet att uttrycka sin smärta genom gråt, i 
andra är det inte tillåtet att visa något. Patienters ångest eller rädsla på grund av sjukdom, är 
en annan faktor som Travelbee (2001) nämner som kan ge en ökad smärtupplevelse.  
 
Hur sjuksköterskan reagerar på patientens smärtupplevelse kan både hjälpa och hindra 
patienten att hantera sin situation. Om sjuksköterskan inte tror på patientens smärtupplevelse 
kan patienten känna detta. När sjuksköterskan inte tror på patientens upplevelse medför det 
mer smärta och ökat lidande för patienten. Vid dessa situationer måste patienten överbevisa 
personalen om att hon/han har ont (Travelbee, 2001).  
 

PROBLEMFORMULERING 
Trots ökad kunskap och forskning om smärta visar flera studier (Svensson, et al. 2000; 
Stomberg, Wickström, Joelsson, Sjöström & Haljamäe, 2003; Wener & Strang, 2003) att 
patientens smärtupplevelse underskattas av vårdpersonal. Patienters upplevelse av 
postoperativ smärta är alltid unik, den måste alltid behandlas individuellt. Patienten är 
beroende av att sjuksköterskan tror på patientens upplevelse och beskrivning av sin smärta, 
för att få en tillfredsställande smärtlindring. Det förekommer stora variationer i 
smärtupplevelse, analgetikabehov och behandlingseffekt hos patienter vid 
postoperativomvårdnad. Orsaken till bristfällig smärtbehandling postoperativt kan leda till 
komplikationer. Dessa komplikationer i kombination med att sjuksköterskan inte tror på 
patientens smärtupplevelse kan medföra lidande för patienten.  
 

SYFTE 
 
Syftet är att belysa patienters upplevelse av postoperativ smärta.  
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METOD 

Litteratursökning 
Uppsatsen är en litteraturstudie grundad på vetenskapliga artiklar om postoperativ smärta. 
Litteraturen har sökts på högskolan i Borås databaser Blackwell, Cinahl, Medline och 
Samsök, samt databasen ELIN på Lund universitet. Sökord; patient, postoperative, pain, 
postoperativepain, care*, experience, och qualitative. Dessa ord har använts i olika 
konstellationer för att finna litteratur som belyser patienters upplevelse i samband med 
postoperativ smärta. Sekundär sökning genom granskning av artiklar gav ytterligare artiklar.  
Inkluderings kriterier för artiklarna var peer- reviewed, publicerade efter år 2000, och 
patientperspektiv. Kvalitativ utgångspunkt i artiklarna har använts för att få en ökad förståelse 
för patienters upplevelse av postoperativ smärta. Exkluderingskriterier var kvantitativa 
artiklar, patienter vid dagkirurgi och barn. Materialet består av totalt sju kvalitativa artiklar. 
Artiklarna granskades utifrån Fribergs (2006) granskningsmall, som är systematiskt process 
där artikelns uppbyggnad, urval, metod och teoretiska utgångspunkt kartläggs för att säkra 
kvalité, innehåll och vårdvetenskaplig aspekt. Detta för att finna om artiklarna var lämplig för 
analysen och ökade förståelsen för postoperativ smärta. 

Analys 
Artiklarna lästes igenom flera gånger enskilt tills resultatet kändes bekant. Därefter 
identifierades nyckelfynd ur varje artikels resultat och sammanställdes för att ge överblick av 
artikeln. Efter sammanställningen jämförde författarna artiklarnas nyckelfynd, för att hitta 
likheter och skillnader i upplevelsen av postoperativ smärta. Resultatet av artiklarna 
analyserades med hjälp av Evans (2002) metod för att få en ökad förståelse för det upplevda 
fenomenet. Mönster i nyckelfynden ledde till ny helhet i texten som sammanställdes till teman 
och underteman för att beskriva patienters upplevelse av postoperativ smärta. Vid analysen 
översattes texter till svenska samt bibehölls på artikelns originalspråk engelska för att bevara 
ordens rätta innebörd. Citat har valts att skrivas på engelska, på grund av vid översättning kan 
citaten förlora betydande innebörd.  
 

RESULTAT 
 
Resultatet presenteras utifrån fyra teman som belyser patienters upplevelser av postoperativ 
smärta. 
 

• Faktorer som påverkar patienters smärtupplevelse  
- Föreställningen av postoperativ smärta 
- Könsperspektiv på postoperativ smärta 
- Kulturellt perspektiv på postoperativ smärta 
 

• Patienters uttryck för postoperativ smärta 
- Kroppsspråk 
- Verbalt uttryck 
- Avsaknad av ord 
 

• Patienters upplevelse av sjuksköterskans bemötande 
- Sjuksköterskan som otillgänglig 
- Sjuksköterskan som bekräftande 
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• Patienters upplevelse av smärtlindring 

- Frihet med patientkontrollerad analgetikatillförsel 
- Rädsla för att bli beroende  

 

Faktorer som påverkar patienters smärtupplevelse 

Föreställningar av postoperativ smärta 
Flera studier (Sheerwood, McNeil, Palos & Starck, 2003; Nilson, Unosson & Kihlgren, 2006) 
visade att patienter som skulle genomgå en operation upplevde rädsla och ångest inför det 
okända, bristande kontroll på livssituationen samt stress och oro inför kirurgin och anestesin. 
Patienterna utryckte också det svårt att föreställa sig det postoperativa förloppet, vilket 
innebar smärtlindring, komplikationer och återhämtning. Preoperativ information visade sig 
vara till hjälp för att lindra patientens oro, ångest och att precisera smärtupplevelsen. Några 
patienter accepterade den preoperativa ångesten eller ansåg att preoperativ information inte 
skulle ha hjälpt dem och fruktade smärtan. Patienterna förväntade sig smärta efter operation 
vid operationssåret, men förväntade sig inte smärtan som upplevdes exempelvis då 
tarmperistaltiken återupptogs. Patienter som upplevde mindre smärta än förväntat, förmodade 
att detta berodde på deras tidigare erfarenheter, vänners berättelser eller preoperativ 
information om postoperativ vård (Sherwood, et al. 2003; Nilsson, et al. 2006). 
 
Smärtan var ett centralt begrepp i beskrivning av den postoperativa upplevelsen för 
patienterna. Flera studier (Carr & Thomas, 1997; Montin, Suominen & Leino-Kilpi, 2002; 
Sherwood, et al. 2003; Nilsson, et al. 2006; Notter & Burnard, 2006) visar att patienter 
förväntade sig smärta postoperativt, men att smärtan var värre än patienterna förväntat sig. 
Smärtan upplevdes som förfärlig och ytterst plågsam av patienterna.   

 
I knew it was big operation but afterwards I was just so weak and the pain was 
terrible…I had no idea, I thought I’d be tired but this was different…and it took 
me long to get over it…I just felt like a wet rag, and I know I looked terrible…I 
didn’t want anyone to see me I knew they’d be shocked…all those drips and 
drains and things. (Notter & Burnard, 2006 s 151)     

Könsperspektiv på postoperativ smärta    
Sherwood, et al. (2003) fann att en del patienter hävdade att kvinnor och män kunde uppleva 
smärtan olika. En del patienter menade att män kan tolerera mer smärta än kvinnor, då 
kvinnorna ansågs svagare. 

 
 He’s macho because he told me that he did have pain but didn’t want to say 
anything...but would just tolerate it. (Sherwood, et al. 2003 s 373) 

 
Andra patienter hävdade att kvinnor ansågs starkare och tålde mer smärta än män (Sherwood, 
et al.2003). Nilsson, et al. (2006) fann att vissa kvinnor kunde hantera smärtan genom positivt 
tänkande och jämföra detta till barnafödandet. 

 
It’s like delivering a child. That pain could be positive in a way and I can feel 
same about this pain. Yes, it’s good now it’s over. I can tell myself that it is only 
natural that it should hurt a bit. (Nilsson, et al. 2006 s 103)   
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Kulturellt perspektiv på postoperativ smärta  
I Sherwood, et al. (2003) beskrevs det hur patienter trodde att folkslag, kulturer och religioner 
kunde påverka upplevelsen av smärta. En del patienterna kunde till exempel använda sin 
religiösa trosuppfattning som förklaring till lidandet av smärtan. Andra patienter i samma 
studie hävdade att det inte var någon skillnad (i smärtupplevelsen för olika folkgrupper, 
kulturer och religioner) men att hälsotillstånd och ålder kunde påverka. 
 

 …each person is different. It depends on each individual and his culture. 
Everybody reacts differently. (Sherwood, et al. 2003 s 374) 

 

Patienters uttryck för postoperativ smärta 

Kroppsspråk 
Manis, Botti, och Bucknell (2006) fann i sin studie att patienter inte alltid tog initiativ till att 
kommunicera med sjuksköterskan om sin smärta. En del patienterna gav inte några tecken på 
smärta, utan väntade tills nästa tillfälle då sjuksköterskan frågade om smärta. Sherwood, et al 
(2003) skildrar olika kroppsuttryck för smärta som patienten använde sig av för att 
sjuksköterskan skulle förstå dem, till exempel från att lugn och avslappnad, vilja bli lämnad 
ifred, vara rädd för att röra sig till att inte vilja bli rörd. Med hjälp av kroppen kunde patienter 
uttrycka sin smärtintensitet exempelvis genom att krypa ihop i fosterställning, vara oroliga 
eller överspända. Följande citat visar på hur patienten upplevde sig uttrycka sin smärta: 
 

…the pain showed on my face so everyone knows. (Sherwood, et al. 2003 s 369)     
 

Verbalt uttryck 
Sherwood, et al. (2003) och Bergh, Jakobsson, Sjöström och Steen (2005) fann att patienter 
upplevde svårigheter i att uttrycka smärtupplevelsen i ord. Patienter använde olika ord för att 
beskriva sin smärta såsom stark, djup, intensiv, hamrande, öm och huggande. Svårigheten 
med att finna ord för smärta, ledde till att patienten gav röst för sin smärta genom uttryck som 
”aj” och ”oj”. Patienterna fann det svårt att beskriva lokalisationen av smärta för 
sjuksköterskan, eftersom upplevelsen av smärta inte bara kom från operationsområdet. 
Smärtan kunde upplevas på en specifik del eller generellt över kroppen.  
  

Pain signifies something that makes us suffer. I do not know the significance of 
the word pain… It signifies something very bad that gives you sadness, something 
very strong, very terrible. Nothing can make it go away. Pain makes me feel I will 
never be the same again. (Sherwood, et al. 2003 s 370) 

Avsaknad av ord 
Patienter som hade brister i språket upplevde en avsaknad på ord och svårighet att beskriva 
smärtan för sjuksköterskan. Orsaken till problemet kunde vara afasi, nedsatt hörsel eller 
språkbrister. Svårighet i kommunikation mellan patient och sjuksköterska kunde medföra att 
sjuksköterskan blev tvungen att bedöma patientens smärta med hjälp av kliniska fynd 
(blodtryck, andning, puls) eller ansiktsuttryck som patienten visade. Patienten kunde tvingas 
acceptera sjuksköterskans förslag på smärtlindring, vilket medförde att patienten inte fick den 
smärtlindring som behövdes (Sherwood, et al. 2003; Bergh, et al 2005; Manis, et al. 2006). 
Vid språkbrister uttryckte patienterna ett behov av bilder eller en lista med förklarande ord att 
peka på som hjälp vid smärtbeskrivningen. Patienterna fann det lättare om 
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sjukvårdspersonalen talade och gav instruktioner på modersmålet(Sherwood, et al. 2003; 
Manis, et al. 2006). 

 
The nurse is saying to the patient, ´Any dolore [pain in Italian]?´ The patient 
replies, ‘Upset’…the patient is saying that she vomited , ‘ yellow, yellow early in 
the morning.´ It is hard to decipher what she is saying….the nurse is again asking, 
‘Dolore, any problem?’ and the patient is saying, ‘A little bite. (Manis, et al. 2005 
s 433) 

Patienters upplevelse av sjuksköterskans bemötande 

Sjuksköterskan som otillgänglig 
Patienter upplevde att sjuksköterskan inte hade tid till att observera vilken typ av smärta de 
upplevde. Några patienter kunde uthärda smärta tills den upplevdes outhärdlig, istället för att 
be sjuksköterskan om smärtlindring. Sjuksköterskan upplevdes av patienterna som upptagen 
med andra patienter, några patienter ville då inte störa sjuksköterskan (Carr & Thomas, 1997; 
Sherwood, et al. 2003; Notter & Burnard, 2006). Sjuksköterskans otillgänglighet kunde 
medföra att patienterna inte upplevde sig bekräftade i sin smärtupplevelse eller blev 
smärtlindrade (Carr & Thomas, 1997). Följande citat visar på hur patienterna upplevde 
sjuksköterskan som otillgänglig: 

  
…well you could see the bells ringing here, there and everywhere and I wasn’t 
that bad, so why worry them… (Carr &Thomas, 1997 s 196) 

  
Några patienter ansåg att den kompletta sjuksköterskan var tillgänglig och tog sig tid till att se 
patienternas behov. Patienterna ansåg att hennes roll var att lindra smärta utan att patienterna 
behövde fråga efter smärtlindrig hela tiden (Carr & Thomas, 1997; Sherwood, et al.2003). 
Enligt Sherwood, et al. (2003) framgick det att patienter upplevde att deras smärta inte alltid 
togs på allvar, vilket följande citat visar: 
 

My husband told the nurse I was in pain. She got mad and said I was not the only 
one in pain. (Sherwood, et al. 2003 s 372) 

Sjuksköterskan som bekräftande 
Flera studier (Carr & Thomas, 1997; Montin, et al. 2002; Sherwood, et al. 2003 ; Nilsson, et 
al. 2006) visade att patienterna uppskattade att sjuksköterskan frågade om smärtan och om 
smärtan var lindrad. Patienterna upplevde en delaktighet i sin smärtlindring, när 
sjuksköterskan gav olika smärtlindringsalternativ. Patienterna värdesatte att sjuksköterskan 
tog sig tid att samtala en stund med dem. Patienterna upplevde trygghet i att ha samma 
sjuksköterska, detta ledde till ett ökat förtroende i att förmedla sin smärtupplevelse för 
sjuksköterskan. Genom att stötta, trösta och beröra patienten ingav sjuksköterskan ett hopp 
om lindring och förbättring för patienten.  
 

Oh, she… I felt support. She was holding me and I knew the pain wouldn’t last 
very long, and I knew the she would hold me. [demonstrates this enveloping of 
arms and the crouching position she had to adopt for the epidural]. (Carr & 
Thomas, 1997 s 197) 

 8



Patienters upplevelse av smärtlindring 

Frihet med patientkontrollerad analgetikatillförsel (PCA) 
I flera studier framkom positiva och negativa upplevelser av att kontrollera sin smärta med 
hjälp av en PCA pump (Carr & Thomas, 1997; Montin, et al. 2002; Nilsson, et al.2006 ). 
Nilssons, et al.(2006) studie visade att patienterna upplevde frihet i att få kontrollera och 
behandla sin egna smärt med hjälp av PCA pumpen. Det medförde en känsla av oberoende 
från vårdpersonalen för patienterna.  
 

It was nice to have it [PCA], very nice, you’re taking care of it [the pain] yourself. 
And you do not need to call for anybody, and you know, oh, when I push the 
button relief will come soon. (Nilsson, et al. 2006 s 103) 

 
Enligt Carr och Thomas (1997) och Sherwood, et al (2003) upplevde en del patienter 
svårigheter med PCA pumpen. Patienterna upplevde ej önskad smärtlindring på grund av 
trötthet men uppskattade att sjuksköterskan påminde dem att trycka PCA pumpens knapp. 

  
Patient: Well I’d been told to use this [shows pushing a PCA button]. The said it 
wouldn’t work straight away but it had got to get to the level I wanted. 
Interviewer: How long did it take to get to the level? 
Patient: I suppose…a day…because you are falling asleep all the time. Once 
you’ve taken a couple of doses you’re asleep. It’s because you wake up, the pain 
wakes you up I’d say. (Carr & Thomas 1997 s194- 195)   

Rädsla för att bli beroende 
Några patienter upplevde att endast om smärtan var stark och ihållande kunde smärtstillande 
mediciner tas (Manis, et al. 2006; Sherwood, et al. 2003).  
Upplevelsen av mardrömmar och ”känna sig hög” var något patienterna inte förväntat sig som 
biverkning av mediciner för smärtlindring (Nilsson et al.2006). Rädslan för ökade tolerans, 
biverkningar, beroende samt förlängd återhämtning var skäl till varför patienter avstod från 
smärtstillande mediciner (Manis, et al. 2006; Sherwood, et al. 2003). 
 

The nurse comes to the male patient with burns and says, `I’ve got some 
paracetamol [acetaminophen] and tramadol for you`… The patient replies that he 
hasn’t taken the tramadol that was given to him earlier in the day and he has only 
taken the paracetamol…He is concerned about having it if he doesn’t need it 
[tramadol] and wants to make sure it will keep on working when he does need it. 
The nurse says, ´You need to let nursing staff know if you do or don’t take your 
medication so… they can discuss it with you and work something out`. (Manis, et 
al. 2006 s434) 

   

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
I vår uppsats har vi belyst patienters upplevelse av postoperativ smärta. Detta innebär att vi 
har sökt tidigare studier inom ämnet. Vi fann begränsat antal kvalitativt artiklar som belyste 
patientens upplevelse av postoperativ smärta. Vi fann att det fanns mycket skrivet om 
postoperativ vård och postoperativ smärta i databaserna (Blackwell, Cinahl, Medline och 
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Samsök, samt databasen ELIN) men mycket var ur ett sjuksköterskeperspektiv. Det 
postoperativa förloppet innehåller flera olika komponenter, där av smärta. Ett par av artiklarna 
vi fann belyste postoperativ smärta som en del av det postoperativa förloppet. Av den orsaken 
kan materialet kännas lite tunt, detta ser vi som en begränsning i vårt arbete att kartlägga det 
valda fenomenet postoperativ smärta. Från början försökte vi begränsa oss med artiklar ej 
äldre än från 2000 men vi valde att ta med en artikel från 1997 på grund av innehållsrikt 
material. Artiklar är från olika världsdelar och länder med olika kulturer och förutsättningar. 
Vi fann att deltagarna i våra artiklar var majoriteten kvinnor, detta trots att vi sökte på 
patienters upplevelse. Vi tycker att vara två författare har varit positivt då tankar har utbyts 
och bekräftats.  
  

Resultatdiskussion 
Resultatet av vår litteraturstudie diskuteras utifrån de fyra teman som framkom.    

Faktorer som påverkar patienters smärtupplevelse  
I vårt resultat fann vi att patienter har olika förväntningar och kunskaper om postoperativ 
smärta. Lithner och Zilling (2000) hävdar att utan information kan inte patienten delta i den 
postoperativa vården. Ivarsson, Larsson, Luhrs och Sjöberg (2005) fann att patienter upplevde 
det lättare att diskutera sin vård med vårdpersonalen om patienterna var välinformerade. Vi 
fann i vårt resultat att patienter som fick preoperativ information upplevde detta som ett stöd 
inför den postoperativa fasen. Travelbee (2001) menar att behovet av preoperativ information 
är till för att patienten skall veta vad som kommer att hända och inte låta fantasin ta övertag. 
Syftet med informationen är att skapa trygghet för patienten. Preoperativ information ger 
kunskap men fördriver inte alltid bort rädsla och ångest. 
 
Morin, Lund, Villarroel, Clokie & Feine (2000) studie visar att kvinnor har lättare att uttrycka 
och sätta ord på sin smärtupplevelse än män, detta funderar om det kanske kan bero på att 
kvinnor är mer vana att tala om känslor. Svensson, Sjöström, Haljamäe (2001) fann att unga 
patienter uttryckte mer missnöje med smärtlindring än äldre patienter. Vi undrar om det kan 
bero på äldre patienter inte alltid spontat berättar om sin smärtupplevelse för sjuksköterskan.  
 
Vårt resultat visar på att olika faktorer kan påverka patienters upplevelse av smärta, såsom 
förväntning, ålder, kön och kultur (Sherwood, et al.2003; Bergh, et al. 2005; Manis, et al. 
2006; Nilsson, et al. 2006). Vi tror att för en god smärtlindring måste sjuksköterskan vara 
medvetande om människan som egen unik individ. Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och 
Fagerberg (2003) menar att sjuksköterskan aldrig kan bli helt fri från sin förförståelse i mötet 
med patienten. Richard och Hubbert (2007) påpekar att sjuksköterskan ständigt måste arbeta 
med sin förförståelse för att bli medveten om sina fördomar vid mötet med patienter som 
upplever postoperativ smärta. Enligt Robinsson och Gilmartin (2002) har sjuksköterskor ett 
behov av utbildning för att få en ökad förståelse i att behandla, förstå och möta patienter med 
olika kulturer.  

Patienters uttryck för postoperativ smärta 

I vårt resultat framkom det att patienter inte alltid kommunicerade sin smärta. Några patienter 
trodde att sjuksköterskan förstod deras smärtupplevelse utan att behöva fråga (Sherwood, et 
al. 2003; Manis, et al. 2006). Enligt Dillon McDonald, McNulty, Erickson & Weiskopt (2000) 
bör patienten medvetandegöras om sitt eget ansvar i att förmedla sin smärta till sjuksköterskan 
för att få en optimal smärtlindring. Vi tror det är viktigt att informera patienten om deras 
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ansvar om att säga till i tid om smärta. Detta tror vi minskar lidandet för patienten och spara 
tid för sjuksköterskan. 
 
Sjuksköterskans observationer är första steget i bedömningen av patienters smärta. Vid 
observationen samlar sjuksköterskan in det hon ser, hör, känner och luktar. För att kunna 
bedöma och lindra patientens smärtupplevelse måste sjuksköterskan se hela människan. 
Patienter kommunicerar sin smärt genom tal, utseende, hållning, ansiktsuttryck, maner och 
gester. Sjuksköterskan måste förstå vad patienten kommunicerar och använda denna 
information för att kunna ge en god smärtlindring (Travelbee, 2001).  
 
Kommunikation är ett viktigt redskap i att förmedla sin smärtupplevelse, men upplevelsen kan 
troligen aldrig förmedlas så att sjuksköterskan verkligen förstår fullt ut vilken smärta 
patienten genomgår. Sjuksköterskan har ett krävande ansvar att hjälpa sjuka människor att 
finna mening i sjukdom, lidande och smärta. Misslyckas samspelet mellan sjuksköterska och 
patient kan detta leda till relationen mellan dem går förlorad. För att sjuksköterskan ska 
förbättra sin kommunikations förmåga bör hon ständigt utvärdera och utveckla sin 
kommunikationsteknik (Travelbee, 2001). 
 

Patienters upplevelse av sjuksköterskans bemötande 
Vi fann i vårt resultat att patienter upplevde att deras smärta inte togs på allvar (Sherwood, et 
al. 2003). Vi tror att vid bedömningen av smärta måste sjuksköterskan lyssna till patientens 
upplevelse av smärtan. Genom att bara använda exempelvis VAS- skalan ger detta bara en 
siffra på smärtan. Enligt Sloman, Woloski Wruble, Rosen och Rom (2006) bör sjuksköterskan 
använda sig av en kombination av ett mätinstrument och patientens egna ord, för att få en 
bättre beskrivning av patientens smärtupplevelse. Vi tror att för god smärtbehandlig bör 
patientens smärta observeras av sjuksköterskan och bekräftas av patienten konturenligt. 
Wiklund (2003) skildrar mötet med den andre som en balansgång mellan närhet och distans, 
subjektivitet och objektivitet, där sjuksköterskan måste tillåta patienten förbli sig själv. Detta 
kan innebära att sjuksköterskan aldrig kan förstå patienten helt och hållet.  
 
Genom att sjuksköterskan visar närvaro och stöttning till patienten kan detta inge hopp om att 
kämpa vidare, vilket leder till att patienten känner sig bekräftad i sin smärtupplevelse. 
Sjuksköterskan kan uttrycka förståelse för vad patienten genomgår. Sjuksköterskan kan 
förmedla att patienten inte är ensam och att vårdpersonalen finns här för att stötta, trösta och 
lindra patienten genom sin smärtupplevelse (Travelbee, 2001). 
 

Patienters upplevelse av smärtlindring 
Vårt resultat visar på att patienter ibland upplevde svårigheter med PCA pumpen, vilket ledde 
till otillräcklig smärtlindring (Carr och Thomas, 1997; Sherwood, et al. 2003). 
Vi funderade på om det skulle vara värdefullt för patienten att få instruktioner om hur PCA- 
pumpens funktioner preoperativt. Chumbley, Ward, Hall och Salmon (2004) studie visar på 
patienter som fick preoperativ information enbart muntligt, skriftligt eller information där 
PCA- pump medtogs och möjlighet gavs att ställa frågor för patienten. Resultat av studien 
visade på att det inte rådde någon signifikant skillnad mellan patienters smärtupplevelse efter 
olika preoperativa informations metoder. Vi funderar på om det är svårt för patienten att 
använda sig av den preoperativa informationen av PCA. Vi tror att patienternas förmåga att 
smärtlindra sig själva kan vara svårt då trötthet, rädsla för biverkningar och kunskapen om att 
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smärtlindra i tid. Vi undrar om smärtlindring med hjälp av PCA är ett för stort ansvar för 
patienten postoperativt. 
 
Vårt resultat visar på att patienter ej upplevde sig smärtlindrade postoperativ, smärtan 
upplevdes ytterst plågsam av patienterna (Carr & Thomas, 1997; Montin, et al. 2002; 
Sherwood, et al. 2003; Nilsson, et al. 2006; Notter & Burnard, 2006). Sjusköterskans ansvar 
är att lindra patienters lidande genom att se till patienters resurser och möjligheter. I varje 
möte med patienten bör sjuksköterskan stanna upp och reflektera över vad hon ser, hör och 
känner. Detta för att kunna veta vad som ska göras, hur och varför. Med hjälp av 
dokumentationen kan sjuksköterskan underlätta informationsöverföring till annan personal. 
Det är av stor betydelsen att patienters upplevelse och erfarenheter blir dokumenterad så att 
vården utgår från den enskilda patientens unika behov (Wiklund, 2003). Kärkkäinen, Bondas, 
Eriksson (2005) skildrar problematiken kring dokumentationen om sjuksköterskan inte är 
medveten om patienters upplevelser av smärta. Upplevelsen blir då inte dokumenterad och 
patientens behov ej tillfredställt.  
 

SLUTSATS 
 
Vi tror att för patienten skall kunna förbereda sig på eventuell postoperativ smärtupplevelse, 
bör en god preoperativ information ges av såväl sjuksköterska som läkare. Vi tycker att både 
muntlig och skriftlig preoperativ information är viktig. Den skriftliga informationen är ett bra 
komplement som patienten kan ta med hem och läsa flera gånger i lugn och ro. 
Sjuksköterskan kan ha en mall att gå efter men det är viktigt att informationen är 
individanpassad, för att få reda på eventuella orosmoment hos patienten. Vi funderar på om 
preoperativ information i grupp kan vara ett komplement vara för att förbättra preoperativ 
information till patienter som genomgår samma operation. Postoperativ stödgrupp kan också 
vara till hjälp för patienterna, där möjlighet ges till reflektion och utvärdering för en 
förbättring av omvårdnaden kring postoperativ smärta.  
 
Vi tycker att det är viktigt att sjuksköterskan stannar upp och reflekterar över vad patienten 
uttrycker och förmedlar. Genom att aktivt lyssna och observera reaktioner hos patienten kan 
sjuksköterskan minska lidandet och öka välbefinnandet för patienten. Vi upplever att vår 
utbildning behöver utvecklas för att få en ökad kunskap i mötet med patienter från olika 
kulturer eftersom vårt samhälle blivit mer mångkulturellt. Detta tror vi kan uppmärksammas 
genom exempelvis en temavecka. Det framkom i vår uppsats att smärta är en unik upplevelse 
som varierar från person till person vid olika tidpunkter och åldrar. För att patienten skall 
kunna lindras från den postoperativa smärta måste sjuksköterskan tro på patientens upplevelse 
för att kunna lindra den.  
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