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Sammanfattning    
 
Trots stora förbättringar när det gäller sjuksköterskans smärtskattning och behandling 

av postoperativ smärta förekommer det fortfarande att patienten upplever höga till 

värsta tänkbara smärtor. Tidigare studier visar att adekvat postoperativ smärtlindring 

fortfarande är ett stort problem. Syftet med studien var att med kvalitativ metod 

beskriva intensivvårdsjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med postoperativ 

smärta. Fem intensivvårdssjuksköterskor intervjuades och intervjuerna analyserades 

utifrån Dahlberg (1997) fenomenologiska analysmetod. I resultatet framkom, att det 

fanns skillnader vid bedömning av postoperativ smärta hos vakna och icke vakna 

patienter. Sjuksköterskorna är positiva till att använda smärtbedömningsverktyg och 

orsaken till otillräcklig smärtlindring till viss del kan bero på patienten. Det framkom 

även att miljön och dokumentation har betydelse för smärtbehandlingen. Resultatet 

diskuteras i relation till tidigare forskning och Orlando (1990) omvårdnadsmodell. 
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INLEDNING 

Vårdpersonalens kunskaper om smärta och smärtbehandling har ökat under de senaste 

åren, men trots detta är adekvat postoperativ smärtlindring fortfarande ett stort problem, 

då många patienter blir underbehandlade (Rawal, 1999). Smärta är ett universellt 

fenomen, men ändå är det allt för vanligt att smärta inte behandlas adekvat. Otillräcklig 

smärtbehandling beror på flera olika faktorer: bristande kunskap om de nya 

smärtbedömnings- och smärtbehandlingsmetoderna hos läkare och sjuksköterskor samt 

myter och missuppfattningar rörande opioid behandling. En annan orsak kan vara att 

patienten inte ber om smärtlindring därför att han/hon inte vill vara till besvär 

(Hawthorn och Redmond, 1999). 

 

Motivet till mitt ämnesval är intresse av smärta och smärtbehandling och att genom 

denna studie få fördjupade kunskaper om sjuksköterskans upplevelse av att vårda 

patienter med postoperativ smärta. 

 

BAKGRUND 

Smärta 

Den internationella smärtorganisationen IASP (International Association for the Study 

of Pain) har enats om att följa definitionen av smärta: ”Smärta är en obehaglig, 

sensorisk och emotionell upplevelse associerad med faktisk eller potentiell 

vävnadsskada eller beskrivs i termer av sådan skada” (Nystrand och Röhl, 1999, s.7). 

 

Smärta skall enligt Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) ses som en 

vitalparameter och skall behandlas snabbt för att öka patientens välbefinnande och 

minska risken för komplikationer (SFAI, 2008).  

 

Smärta är en subjektiv upplevelse och det innebär att varje person upplever smärta på 

sitt eget sätt. Förmågan att känna smärta är livsnödvändig funktion för kroppen. Den 

talar bland annat om att någon vävnad i kroppen håller på att skadas. Om människan 

inte hade haft denna funktion skulle han/hon kunna drabbas av allvarliga skador och 
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sjukdomar utan att ha fått några varningssignaler. Människor är olika känsliga för 

smärta och det beror på att vi har olika smärttrösklar. Personer med hög smärttröskel har 

stor motståndskraft mot smärta, medan de med låg smärttröskel är känsligare 

(Nystrand& Röhl, 1999). 

 

Smärta kan vara akut eller långvarig. Med akut smärta avses, enligt Nystrand och Röhl 

(1999), smärta som uppkommit genom kirurgiska ingrepp, olycksfall eller liknande och 

varat mindre än sex månader. Akut smärta kvarstår inte då skadan är utläkt. 

 

Postoperativ smärta 

Beroende på orsak kan smärta delas in i fyra huvudgrupper. Dessa grupper är nociceptiv 

smärta, neurogen smärta, psykogen smärta och idiopatisk smärta. Postoperativ smärta är 

i huvudsak nociceptiv men beroende på vilken operation som utförts kan den ha 

neurogena eller vicerala komponenter (Renck, 2003). Nedan kommer endast de 

smärttyper som har med postoperativa smärtor att beröras.  

 

Nociceptiv smärta (vävnadssmärta) är den vanligaste typen av smärta och är det 

individen känner när någon vävnad i kroppen har skadats eller håller på att skadas. 

Smärtan beror på stimulering av perifera nervändslut eller smärtreceptorer 

(nociceptorer), som finns i huden och i de flesta andra vävnader, och vars uppgift är att 

registrera smärta (Nystrand och Röhl, 1999).  

 

Neurogen smärta beror på skada eller sjukdom i nervsystemet. Den kallas ibland för 

nervsmärta. Neurogen smärta orsakas av skada på det perifera och/eller centrala 

nervsystemet. Central neurogen smärta kan orsakas av neurologiska sjukdomar som till 

exempel multipel skleros (MS) eller slaganfall. Den perifera neurogena smärtan, som 

förknippas med postoperativ smärta, kan orsakas av skador eller störningar i 

nervsystemet ute i kroppen som till exempel vid fantomsmärtor efter amputation 

(Nystrand och Röhl, 1999). 

 

Psykogen smärta är smärta med psykisk orsak. Denna typ av smärta är svår att förklara 

men en förklaring är att smärta kan ha ett samband med rubbningar i hjärnans 
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signalsubstanser (Nystrand & Röhl, 1999 ). Faktorer som påverkar upplevelsen av 

postoperativ smärta är bland annat patientens psykiska tillstånd (Rawal, 1999). 

 

Enligt Lindgren och Svensson (2001) kan smärtframkallande stimuli vara mekaniska 

eller kemiska. Mekanisk stimuli innebär reaktion på direkt mekaniskt tryck som till 

exempel klämmande, kramande eller på det tryck som uppstår vid inflammation i 

vävnad eller ödem. Kemisk stimuli är kroppsegna substanser såsom histamin och 

bradykinin. 

 

Enligt Rawal (1991,1999) är postoperativ smärta akut och av nociceptiv typ. Den 

postoperativa smärtan uppstår i de vävnader som skadats vid ett kirurgiskt ingrepp. I de 

skadade vävnaderna frisätts smärtframkallande ämnen (algogener), vilka stimulerar 

nociceptorerna direkt eller ökar deras känslighet. Exempel på sådana smärtframkallande 

ämnen är kaliumjoner, bradykinin och prostaglandiner (Bengmark, Bergentz, Rydholm 

& Zederfeldt, 1996). 

 

Hawthorn och Redmond (1999) menar att smärta, i vissa fall kan orsakas av 

omständigheter kring operationen snarare än själva ingreppet, till exempel om gas 

används för att spänna ut buken vid laparoskopi kan trycket på diafragma ge upphov till 

smärta som överförs till skuldrorna.  

 

Postoperativ smärta kan ge flera skadliga effekter, såsom försämrad lungfunktion, ökade 

halter av stresshormoner, cardiovaskulära förändringar som hjärtarytmier och ökad risk 

för illamående och kräkningar (Renck, 2003). Svår smärta leder också till ökat 

katekolaminpåslag, vilket i sin tur ökar risken för postoperativ hjärtinfarkt framför allt 

hos patienter med ischemisk hjärtsjukdom (Hawthorn och Redmond, 1999). 

 

Behandling 

Rawal (1991,1999) påpekar att det finns många olika sätt att behandla postoperativ 

smärta på. För att ge optimal smärtbehandling måste behandlingen individualiseras 

eftersom det finns skillnader i behov, smärtupplevelse och farmakologisk känslighet. 
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För att anpassa behandlingen efter patienten är det viktigt med regelbunden uppföljning 

och utvärdering av smärtbehandlingen.  

 

SFAI (2008) anser att effektiv postoperativ smärtlindring ger utöver själva 

smärtlindringen minskad morbiditet och minskad risk för utveckling av lågvarig smärta. 

Metoden för postoperativ smärtbehandling skall vara säker och effektiv. Verksamheten 

skall ha behandlingsstrategi som är anpassad för patientkategorier som vårdas på 

avdelningen. 

 

Som förstahandsmedel ges vanligen centralt verkande analgetikum, till exempel 

opioider. Dessa kombineras ofta med perifert verkande läkemedel, som NSAID eller 

paracetamol. Allteftersom smärtan minskar trappas dosen ner. En annan metod är 

lokalanestesimedel som till exempel EDA (Epiduralanestesi), som används vid större 

bukoperationer (Rawal, 1999). EDA ökar möjligheten att åstadkomma en god 

smärtlindring. PCA (Patientkontrollerad analgetikatillförsel) ökar patientens 

välbefinnande, kan användas när patienten inte kan ta analgetika i tablettform eller 

behöver behandlas med opioider. Avancerade behandlingsmetoder ställer höga krav på 

övervakning och dokumentation för patientsäkerheten (SFAI, 2008). 

 

Enligt Rawal (1999) finns det olika sätt att administrera analgetika på: intramuskulärt, 

intravenöst, oralt, sublingualt, rektalt, transdermalt och nasalt samt genom PCA.  

 

Smärtbedömning 

Enligt Hawthorn och Redmond (1999)  kan flera olika strategier användas för att 

bedöma smärta hos patienten. Den viktigaste av dessa är en väl fungerande dialog med 

patienten. Medicinska Kvalitetsrådet (2001) anser att det är viktigt att lyssna på 

patienten, att ställa klara och tydliga frågor och att tro på vad patienten säger. 

Observation och smärtskattning är viktiga strategier i smärtbedömningen. Smärta kan 

inte mätas utan enbart skattas och för detta finns det olika smärtskattningsinstrument 

och sjuksköterskan väljer metod och verktyg utifrån patientens förmåga att uttrycka sig. 

Smärtskattning av postoperativ smärta ska förutom i vila också skattas i samband med 

hosta, djupandning, sjukgymnastik och mobilisering.  
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Vid bedömning av patienter med postoperativ smärta är det viktigt att skilja mellan 

smärta orsakad av ingreppet och smärta orsakad av sjukdomsprocessen. Det är även 

viktigt att komma ihåg att det kan finnas andra orsaker till smärta postoperativt, som till 

exempel ventrikelsond, dränage eller fylld urinblåsa. Komplikationer till ingreppet som 

perforation, peritonit eller blödning måste uteslutas (Renck, 2003). 

 

Vid tillförsel av opioider skall smärtintensitet skattas i vila och rörelse, utvärderas och 

dokumenteras. Förutom detta skall sederingsgrad, andningsfrekvens och 

blåstömningsfunktion övervakas och dokumenteras (SFAI, 2008). 

 

För att objektivt kunna bedöma smärta efter operation, kan en VAS- skala (Visual 

Analogue Scale) användas. VAS- skalan består av en linje på 10 cm med en rörlig 

markör, vars ändpunkter är märkta ”ingen smärta” och ”värsta tänkbara smärta” och på 

baksidan finns det en numrerad skala från 1-10 där smärtintensiteten kan avläsas. 

Patienterna markerar en punkt som bäst motsvarar deras smärta (Rawal, 1999). 

Numerisk smärtintensitetsskala är VAS- skala med siffror i heltal 0-10 längs en linje, 

där 0 = ingen smärta och 10= värsta tänkbara smärta (Hawthorn och Redmond, 1999). 

 

POM (Pain-O-Meter) är smärtskattningsverktyg som har två olika funktioner. Ena sidan 

har VAS- skala med flyttbar markör, med vilken patienten mäter sin smärta. Den andra 

sidan har en lista med ord som beskriver femton sinnes- och elva känslouttryck. 

Patienten väljer ut vilka ord som stämmer överens med smärtans karaktär. Dessa ord 

graderas sedan utifrån smärtans intensitet (Gaston och Johansson, 1996). 

 

Ett annat hjälpmedel är den så kallade MPQ (McGill Pain Questionary). Denna 

innehåller en lång lista med ord som kvalitativt ska skatta den verbalt uttryckta smärtan. 

MPQ är indelat i fyra delar: 1) var smärtan sitter, 2) hur smärtan känns, 3) 

smärtmönster, 4) smärtintensitet. Metoden är mycket tillförlitlig då det gäller att mäta 

patientens smärta, men den är mycket tidskrävande (Sjöström, 1995). 
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Sjuksköterskans interaktiva roll enligt Orlandos omvårdnadsmodell 

Orlandos omvårdnadsmodell handlar om sjuksköterskans interaktiva roll, det vill säga 

hur sjuksköterskan förhåller sig till patientens omedelbara behov av hjälp. Det betyder 

att det är en modell som är tillämpbar vid postoperativ smärtbedömning och behandling 

då sjuksköterskan skall agera snabbt. I interaktionsprocessens fyra steg beskrivs hur 

sjuksköterskan bedömer och åtgärdar patientens behov samt utvärderar handlingen. 

 

Orlando (1990) beskriver omvårdnad som en interaktionsprocess i här- och nu 

situationer, där den centrala aspekten utgör patientens omedelbara behov av hjälp. 

Interaktionsprocessen bygger på fyra steg. 1) uppmärksamma patientens beteende, 2) 

sjuksköterskans reaktion på situationen, 3) sjuksköterskans bekräftande, 4) 

sjuksköterskans handlingar. 

 

Interaktionsprocessen inleds med att sjuksköterskan uppmärksammar patientens 

beteende. Beteendet kan vara a) verbalt genom att patienten frågar eller kräver något, b) 

icke-verbalt men ljudligt, patienten stönar eller skriker, c) övrigt icke-verbalt som 

omfattar fysiologiska reaktioner som puls och blodtryck. Sjuksköterskan skall reagera 

på detta och kommunicera med patienten och på så sätt hitta både problem och 

lösningar (Orlando, 1990). 

 

Erfarenhet och förståelse kombinerat med förståelse för den unika situationen, leder till 

sjuksköterskans reaktion, som är nästa steg i interaktionsprocessen. När sjuksköterskan 

ser beteende får hon tankar om situationen, som hon sedan tolkar och reagerar 

känslomässigt på. Om patienten till exempel ler och ser glad ut, blir sjuksköterskan glad 

och uppfattar situationen som att patienten mår bra. Om patienten däremot gråter, antar 

sjuksköterskan att han/hon är ledsen och behöver hjälp (Orlando, 1990). 

 

Det tredje steget i interaktionsprocessen bygger på bekräftande av sjuksköterskans 

reaktion på situationen. Sjuksköterskan skall vara säker på att hennes antaganden 

stämmer med patientens upplevelse. Att patienten ler behöver det inte betyda att 

han/hon är glad, utan det kan istället vara en grimas (Orlando, 1990). 
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Det fjärde och sista steget i interaktionsprocessen består av sjuksköterskans handlingar. 

Detta innebär att efter att ha ställt patientens hjälpbehov ska sjuksköterskan välja 

lämpliga handlingar. Orlando (1990) understryker att valet och genomförandet av en 

handling skall ske i samarbete med patienten. Sjuksköterskan bör inhämta patientens 

synpunkter i efterhand för att fastställa om handlingen var effektiv. Utvärdering av 

handlingen är ett självklart steg i interaktionsprocessen.  

 

Lagar och förordningar gällande sjuksköterskan 

Enligt Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS, 1998:531) 

är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att utföra sitt arbete enligt överensstämmelse 

med vetenskap och beprövad erfarenhet. Sjuksköterskan bär själv ansvaret för hur hon 

fullgör sina arbetsuppgifter. Patienten skall ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och 

sjukvård samt visas omtanke och respekt. Personalen är skyldig att se till att patienten 

får information om de behandlingsmetoder som finns. 

 

Sjuksköterskan har en avgörande roll när det gäller smärtbehandling. Det är 

sjuksköterskans uppgift att identifiera de många faktorer som kan inverka på patientens 

smärtupplevelse och smärtuttryck. Detta kan ta tid och det kräver att sjuksköterskan är 

lyhörd och har observationsförmåga. När ordinationen av analgetika är ” vid behov” kan 

sjuksköterskan själv fatta beslut om när läkemedlet skall ges. Sjuksköterskan spelar 

även en viktig roll i förebyggandet av att reducera läkemedelsbiverkningar. Som till 

exempel kan opioider ge olika biverkningar som obstipation och illamående. Dessa kan 

dock förebyggas men det krävs att sjuksköterskan har goda kunskaper om analgetikas 

verkningsmekanismer, biverkningar, doseringar och administrering (Hawthorn och 

Redmond, 1999). 

 

Personal som övervakar patienter postoperativt måste ha kunskap om olika 

behandlingsmetoder, kunna skilja på postoperativ smärta och smärta som komplikation 

till operationen, samt kunna utvärdera effekten av given analgetika (SFAI, 2008). 

Sjuksköterskan är, enligt Socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad inom hälso- och 

sjukvården (SOSFS, 1993:17), ansvarig för planering, samordning, genomförande, 

utvärdering och dokumentation av omvårdnadsinsatser. Omvårdnaden omfattar också 

 7



åtgärder som att skapa en hälsofrämjande miljö, att undanröja smärta och obehag samt 

att ge stöd och hjälp åt patienten. 

 

En god vårdrelation kan erbjuda välbefinnande och minska lidande genom vårdarens 

professionella engagemang och inte förvänta sig att få något tillbaka av patienten. 

Vårdaren använder sig av sina personliga kunskaper och erfarenhet för att en god 

vårdande relation skall uppstå för att lindra lidande, främja hälsa och välbefinnande. 

Vårdaren skall kunna erbjuda absolut närvaro i mötet med patienten, genom att föra 

samtal som känns meningsfullt, låta patienten vara delaktig och se den unika personen i 

patienten. Tidsbrist kan vara ett hinder för vårdare att skapa en vårdande relation 

(Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  

 

Preoperativ information 

Renck (2003) menar att en bra preoperativ information innebär trygghet för patienten 

och skall innehålla vilka smärtbehandlingsmetoder som finns, behandlingsmål, vikten 

av tidig mobilisering och nutrition. 

 

I sjuksköterskans pedagogiska funktion ingår också att ge patienten preoperativ 

information.  På ett enkelt och tydligt sätt skall patienten bli informerad om bland annat 

vad som händer före operationen, att de flesta patienter blir trötta efter anestesi och 

operation, att det finns god smärtbehandling och att patienten själv måste delta aktivt 

när det gäller mobilisering och andningsträning för att minska risken för att 

postoperativa komplikationer uppstår (Jeppsson, Peterson & Risberg, 2001). 

 

Patienten behöver informeras om att smärtbehandling är en del av den postoperativa 

behandlingen (Huang, Cunningham, Lauritio & Chen, 2001).  Enligt Lithner och Zilling 

(2000) är preoperativ information en viktig del i omvårdnaden av patienten 

postoperativt. De anser även att det är mycket viktigt med både skriftlig och muntlig 

patientinformation. 
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Tidigare forskning 

Postoperativ smärta 

Utbildning påverkar sjuksköterskans syn på smärta. Enligt Mackintosh och Bowles 

(2000) som har studerat sjuksköterskors kunskaper om smärta före och efter införandet 

av smärtutbildning, så kallad APS (Acute Pain Service). Resultatet visar att 

kunskaperna förbättrades efter införandet av APS. Vidare lärde de sig att smärta inte 

alltid gick hand i hand med omfattning eller typ av operation som patienten hade 

genomgått. Sjuksköterskorna ansåg i mindre grad än tidigare att risken var stor att 

patienten skulle bli beroende av opioider.  

 

I Manias (2003) studie framkom att erfarenhet inte alltid var positivt i 

smärtbedömningen. Sjuksköterskans kunskap om en viss operation, patientens 

medicinska tillstånd samt hur länge operationen varade kunde bidra till förutfattade 

meningar om hur ont patienten. Sjuksköterskorna i en studie av Söderhamn och Idvall 

(2002) återgav situationer då de tvivlade på sina kunskaper. Sjuksköterskans erfarenhet 

av möte med många patienter, olika personligheter och kunskap om olika operationer 

och sjukdomar gav en bra smärtbedömning (Sjöström, 1995). 

Intensivvårdssjuksköterskorna i Richards och Hubbert (2007) studie var trygga i sin 

kunskap om postoperativ smärta och säkra i vården av patienter med postoperativ 

smärta. 

 

Postoperativ smärtskattning  

Mackintosh och Bowles (2000) kom fram till att sjuksköterskan är positiv till att 

använda hjälpmedel för att skatta och behandla smärta. De ansåg att patienten då blir 

mer delaktig i de beslut och åtgärder som rör dennes smärta. I en studie gjord av 

DeRond, DeWit och VanDam (2001) ingick sjuksköterskor och läkare i en utbildning 

angående smärtbehandling och smärtskattning. Det visade sig att smärtskattningen av 

patienterna ökade med 80 % eftersom sjuksköterskorna fick mer kunskap och program 

att följa, men ju längre tiden gick minskade sjuksköterskornas intresse att följa 

programmet. Sju månader efter utbildningen var det bara hälften av patienterna som 
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blev smärtskattade. Efter utbildningen ansåg sjuksköterskorna att deras kunskaper om 

smärtskattning hade förbättrats.  

Huang, Cunningham och Chen (2001) kom fram till att smärtskattning ska ske både i 

vila och i rörelse för att få en mer effektiv smärtlindring. I en studie av Watt-Watson, 

Garfinkel, Gallop, Stevens och Streiner (2000) framkom att sjuksköterskorna som 

skattade smärta gjorde detta i vila och frågade inte patienten om smärta vid rörelse. 

 

Sjöström (1995) jämförde patientens skattning av smärta på VAS- skalan med 

sjuksköterskornas och läkarnas skattning av patientens smärta. Vid bedömning av 

medelsvår smärta hade patienten och sjuksköterskorna samma uppfattning, men ju 

högre smärta patienten skattade på VAS- skalan, desto större fel hade personalen i sin 

bedömning och undervärderade patientens smärta. 

 

Vanligaste sättet att bedöma smärta var att titta på hur patienten såg ut. 

Sjuksköterskorna i studien tittade till stor del på patientens ansiktsuttryck och framhöll 

att patientens känslor kunde utläsas genom ansiktsuttrycket. Genom att be patienten att 

röra på sig kunde sjuksköterskan observera förändrat ansiktsuttryck vid smärta 

(Sjöström, 1995). Även Manias (2003) beskrev att sjuksköterskorna letade efter 

förändrat ansiktsuttryck hos patienten. 

 

Att ha ett holistiskt synsätt vid smärtbedömning var vikigt för att utesluta andra faktorer 

som kan påverka patienten. Intensivvårdssjuksköterskorna i studien ansåg att det är 

viktigt att acceptera vad patienten säger men att man även studerar patientens vitala 

tecken såsom blodtryck, hjärtfrekvens, andningsfrekvens och emotionell status som 

ångest och oro. De tyckte också att det är svårt att hålla sina fördomar utanför 

smärtbedömningen men det påverkade inte bedömningen av smärta (Richards & 

Hubbert, 2007).  

 

Postoperativ smärtbehandling 

I en studie av Rickards & Hubbert (2007) framkom det att sjuksköterskorna valde att 

lindra smärta först genom att hjälpa patienten att ändra läge, få patienterna avslappnade 
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genom humor, distrahera, värme, kyla eller att dämpa belysningen i rummet. Därefter 

frågade sjuksköterskorna om patienten behövde analgetika. 

 

Sjuksköterskorna i DeRond et al (2001) studie ansåg att deras kunskap hade förbättrats 

efter utbildningen om behandling av postoperativ smärta, trots detta ansåg läkarna att 

sjuksköterskorna inte hade tillräcklig kunskap om smärtlindring.  

 

Orsaker till otillräcklig smärtlindring  

I en studie av Watt-Watson et al. (2000) framkom att sjuksköterskorna förväntade sig 

att patienten frivilligt skulle berätta att han/hon hade smärta och även be om 

smärtstillande. Studien visade också att endast 17 % av patienterna frivilligt skulle be 

om smärtlindring. Alla upplevelser och uttryck för smärta skall samverka vid 

bedömning av patientens smärta. Om inte sjuksköterskan tar reda på patientens 

smärtupplevelse och känslor kan hon inte heller förstå honom och det blir därigenom 

svårt att utgå från patientens unika situation i smärtlindringen (Dunn, 2000). 

 

I Watt-Watson et al. (2000) studie framkom att orsaken till varför patienterna inte fick 

tillräcklig smärtlindring kan bero på att sjuksköterskorna som skattade patientens smärta 

gjorde detta under vila och inte frågade patienten om smärta vid rörelse. 

 

Svårighet att påtala smärta 

I Schafheutle, Cantrill och Noyces (2001) studie framkom att patienten ibland själv kan 

bidra till otillräcklig smärtlindring. Patienten vill vara ”duktig” och klara av sin smärta. 

Det kan också vara så att patienten inte vill erkänna att han/hon har ont. Det framkom 

även att många patienter som inte blev tillfrågade om de hade ont, inte heller sade till 

själva.  

Mer än hälften av patienterna i McDonald, McNutly, Erickson och Weiskopf (2000) 

studie avstod eller väntade med att påtala sin smärta. Orsaker till detta var att de inte 

ville störa eller klaga eller att de trodde att någon annan patient kanske behövde 

vårdpersonalens hjälp mer. När en patient inte pratade om smärta, var lugn och tyst eller 
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pratade om andra saker uppfattades det av sjuksköterskan som att patienten inte hade 

ont (Sjöström, 1995). 

 

Rädsla för biverkning 

Nästan hälften av sjuksköterskorna i Watt-Watson et al. (2000) studie trodde att 

patienterna överdrev sin smärta och ansåg att var tionde patient riskerade att utveckla ett 

beroende av analgetika. I en annan studie gjord av McNutly, Erickson och Weiskopf 

(2000) framkom att patienterna undvek analgetika av rädsla för bieffekter som 

illamående och kräkningar samt var rädda för att ta ”droger”. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Trots stora förbättringar när det gäller sjuksköterskans smärtskattning och behandling 

av postoperativ smärta förekommer det fortfarande att patienten upplever höga till 

värsta tänkbara smärtor även under den sena postoperativa fasen. Tidigare studier visar 

att det finns skillnader mellan det sjuksköterskorna sa att de gör och vad de verkligen 

gjorde. Det saknades rutin för regelbunden smärtskattning och utvärdering av given 

smärtlindring. Effekten av smärtstillande läkemedel utvärderades om det gavs 

intravenöst och väldigt sällan om de gavs i tablettform. Enligt Socialstyrelsens allmänna 

råd om kompetenskrav för tjänstgöring som sjuksköterska och barnmorska (SOSFS 

1995:15) skall sjuksköterska med specialisering i intensivvård kunna ansvara för 

patienter som övervakas efter ett kirurgiskt ingrepp. 

 

Hur vårdar sjuksköterskan patienter med postoperativ smärta? Vilka faktorer påverkar 

sjuksköterskans bedömning av postoperativ smärta? 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter 

med postoperativ smärta. 

 

 12



METOD 

Studie och perspektiv 

Metoden är kvalitativ, inspirerad av fenomenologisk ansats enligt Dahlberg (1997) och 

baseras på fem intervjuer. Den kvalitativa forskningsintervjun är ett samtal som ger 

möjligheter att tolka och skapa en ny kunskap genom dialog om ett fenomen (Kvale, 

1997). Intervjuaren skall vara lyhörd och uppmärksamma tonfall, ansiktsuttryck och 

kroppsrörelse. Intervjuerna görs där den intervjuade känner sig trygg (Trost, 1997).  

 

Fenomenologi innebär att forskaren använder sig av språket för att beskriva ett fenomen 

så som det visar sig. Beskrivningen skall inte innehålla förklarande, tolkande eller 

hypotetiska inslag och får inte bli en konstruktion, utan ligga så nära fenomenet som 

möjligt (Dahlberg, 1997).  

 

Fenomenologin lämpar sig när det gäller att beskriva människans upplevelse av ett 

fenomen som till exempel känslor, erfarenheter och minnen. Att undersöka bestämda 

fenomen är ett steg i fenomenologisk forsknings ansats och består av tre delar; 

skådande, analyserande och beskrivande av fenomen (Bengtsson, 2005). 

 

Enligt Dahlberg, Drew och Nyström (2001) använder fenomenologin begrepp som ofta 

förekommer i forskningen, några av dessa vanliga begrepp är; den levda kroppen, 

fenomen, öppenhet och gå till sakerna. Öppenhet, följsamhet och omedelbarhet är 

centrala förhållningssätt i mötet med intervjupersonen. 

 

Informanter 

Informanterna bestod av sjuksköterskor med specialistutbildning inom intensivvård och 

arbetar på en intensiv- och postoperativvårdsavdelning i västra Sverige. Fem 

sjuksköterskor valdes ut av utbildningsansvarig sjuksköterska på avdelningen utifrån 

urvalskriterier som var att sjuksköterskorna skall ha erfarenhet av postoperativvård. 

Fyra kvinnor och en man som har arbetat mellan sex månader och tjugofyra år deltog i 

studien. 
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Datainsamling 

Verksamhetschefen informerades både skriftligt och muntligt om studien och samtycke 

för genomförandet av studien på avdelningen godkändes (bilaga 1). Informanterna 

kontaktades på telefon och e-post och informerades om studien. Förfrågan om 

deltagande i studien och samtycke för deltagande undertecknades i samband med 

intervjuerna (bilaga 2). Informanterna fick bestämma lämplig tid och plats för intervjun. 

 

Intervjuerna genomfördes i en lugn miljö, under arbetstid i anslutning till 

informanternas arbetsplats och varade mellan 30-60 minuter. Efter en stunds samtal om 

studien och presentation av mig själv ombads informanterna att beskriva sin upplevelse 

av att vårda patienter med postoperativ smärta. Intervjuerna spelades in på band och 

transkriberades till text ordagrant.  

 

Dataanalys 

Att analysera betyder att skilja något i delar eller element och det centrala i analysen är 

forskarens tematiska frågor i början av undersökningen och att följa upp dem genom 

planering, intervjuer och utskrift (Kvale, 1997). Den transkriberade texten analyserades 

med inspiration av fenomenologisk ansats enligt Dahlberg (1997). Dataanalysen består 

av tre faser och dessa är: bekantningsfasen, analyserande fasen och beskrivande fasen. 

 

Under bekantningsfasen läses de transkriberade intervjuerna av författaren för att få en 

förförståelse av den. I andra fasen som är den analyserande fasen skall forskaren gå 

igenom texten ett flertal gånger och söka efter meningsbärande enheter. Med 

meningsbärande enheter menas det som är av betydelse för studien. Meningsbärande 

enheter som har likheter och skillnader markeras och ger en uppdelning av texten. Det 

innebär att fördjupa förståelsen av den text som har framkommit och för detta krävs 

öppenhet, följsamhet och reflektion av forskaren. Den beskrivande fasen innebär att 

man beskriver resultatet av analysen och fenomenet som har framkommit (Dahlberg, 

1997). 
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Intervjuerna transkriberades ordagrant. Varje intervju lästes igenom flera gånger för att 

få en helhetsbild och få förståelse av data som har framkommit. Delar som motsvarade 

studiens syfte markerades och detta gav en uppdelning av texten i så kallade 

meningsbärande enheter. De meningsbärande enheternas likheter och skillnader 

uppmärksammades och markerades med olika färger. Meningsbärande enheter i texten 

som innehöll information om frågeställningen och som hade liknande innehåll 

grupperades, vilket resulterade i åtta huvudteman. 

 

Etiska överväganden 

Verksamhetschefen och informanterna fick både skriftlig och muntlig information om 

att resultatet av intervjuerna kommer att avidentifieras och bearbetas konfidentiellt. 

Medverkan var frivillig och kunde avbrytas utan närmare motivering. I resultatet kan 

inte avdelningens namn eller enskild person att identifieras. Under studien har därmed 

International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor (2005) tagits i 

beaktande. 

 

RESULTAT 

I resultatet beskrivs informanternas upplevelse av att vårda patienter med postoperativ 

smärta. Åtta huvudteman framkom vid analysen av texten och dessa är, Att bedöma icke 

vaken patient, Att bedöma vaken patient, Preoperativ information gör skillnad, Kan ge 

god smärtbehandling, Otillräcklig smärtlindrad patient – ett misslyckande, Miljön har 

betydelse, Dokumentationens betydelse och Behov av mer kunskap/utbildning. 

 
Att bedöma icke vaken patient 

Informanterna beskriver att smärtbedömningen av postoperativ smärta på intensiv- och 

postoperativavdelning skiljer sig från vårdavdelningarna för att patienterna ofta inte är 

vakna och kan kommunicera. Informanterna gör ofta en objektiv bedömning genom att 

titta på patientens ansiktsuttryck, rörelse i sängen, andning samt kontrollerar puls och 
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blodtryck. De beskriver dessa patienter som svårbedömda. Några informanter beskrev 

det så här: 

 

”patienter som inte är riktigt vakna det är ju..då får man vänta ut dom lite 

känns det som….äh. Är dom riktigt smärtpåverkade brukar dom ändå titta 

upp och vara ganska… tycker att det är obehagligt och då brukar man få en 

viss kontakt med dom. Icke vakna patienter… är det ingen idé att fråga… 

där går man ju gå efter hur dom ser ut, rörelsemönster, titta lite på puls och 

blodtryck, hur dom andas. Tar dom djupa andetag eller flåsar lite på 

ytan?”(5). 

 

”sen har man ju alltid problem med narkosen och att dom nästan aldrig är 

riktigt vakna”(2). 

 

Informanterna i intervjun beskriver att det är svårt att veta om en patient som inte är 

riktigt vaken har ont. En del ansåg att en patient som inte är vaken är smärtfri om den 

inte visar tecken på smärta genom grimaser, rör sig oroligt, har hög puls eller högt 

blodtryck. En del anser också att även en sovande patient kan ha ont och att det är 

viktigt att vara medveten om att alla har olika sätt att visa smärta på. 

 

En informant berättar: 

 

”äh….det som är svårt eller som kan vara svårt är ju ehm.. första tiden här 

på postop och bedöma det… patienterna är ju sövda och så har dom kanske 

fått smärtstillande eller inte eller så är dom för trötta för att meddela sig… 

den första tiden. Så egentligen vet vi ju inte så mycket. Man kan tänka att 

om dom ligger och sover och är jättetrötta så är det inte så förfärligt 

besvärligt, fast egentligen vet vi inte så mycket förrän patienterna har 

vaknat och kan uttrycka sig”(4) 
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En annan informant beskriver det så här: 

 

”så man tittar på patienterna, är dom oroliga, ser dom plågade ut och en 

del kan ju inte uppge den här siffran. Dom kan inte det, dom är ju låsta, lite 

påverkade av narkosen, ja så då får man ju se hur dom verkar. Det som kan 

vara problem är ju när dom kommer och alltså är röriga i huvudet, man får 

inte riktigt kontakt med dom. Då kan dom ju vara lite svårbedömda”(1). 

 

Informanterna beskriver att det första dom gör när en patient kommer från operation är 

att kontrollera vakenhet och om patienten är smärtpåverkad. Det finns välfungerande 

rutiner för omhändertagande av nyopererade patienter. Några informanter beskriver sin 

upplevelse av smärtbedömning av patienter som inte är helt vakna. De beskriver det så 

här: 

 

”direkt när patienten kommer så blir det så… att det man gör är att man 

tittar på patienten, vi smärtskattar alltid, vi skriver ju VAS direkt men så är 

det ju dom som inte är med då skriver jag frågetecken och vakenhetsgrad 

tre för att patienten är så pass trött och kan inte svara. Så det är viktigt att 

man följer upp”(2.)  

 

”min upplevelse av det….. alltså när dom kommer till avdelningen efter 

operation ä….ja det är väl att man kopplar upp men det är ju nästan det 

första man gör efter operation..äh… att kontrollera ifall dom är 

smärtpåverkade eller ifall dom är bra smärtlindrade”(3). 

 

Förutom att kontrollera vakenhet och vitala funktioner använde informanterna sig av 

vad de beskriver som sin kliniska blick vid bedömningen av postoperativ smärta. Detta 

beskriver de som att använda sin erfarenhet och titta på patienten, känna om patienten är 

spänd eller ligger avslappnad i sängen, ansiktsuttryck och grimaser.  

 

”det är alltså en klinisk blick,……..äh.. man ser på ansiktsuttryck, färg, för 

dom säger ju ingenting. Dom är ofta för trötta att dom inte kan förmedla sig 
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så att man måste gå väldigt mycket på den kliniska blicken. Man känner på 

patienten också. Dom kan vara spända, ja ….och sånt är också viktigt att 

känna. Sen är det ju att man får gå på fingertoppskänsla ..de är ju så med 

allt man gör”(2).  

 

”om man kan se liksom att han är smärtpåverkad, via ansiktsuttryck eller ja 

eller grimaserar så eller är lite orolig i sängen, man kollar puls och 

blodtyck, om dom verkar stressade så då får man anta att dom kanske har 

ont efter operationen fast dom kanske har svårt att uttrycka det själva”(3). 

 

Att bedöma vaken patient 

Det är lättare att bedöma smärta hos vakna patienter då de kan beskriva sin smärta. 

Informanterna beskriver att smärtskattningsskalor används regelbundet men behöver 

kompletteras. Flera påpekade också att VAS- skalan är bra hjälpmedel för 

smärtskattning av vakna patienter.  

 

”VAS- skalan är ju ett hjälpmedel för oss när patienten kan svara. Det är ju 

när man har vakna patienter som man har nytta av den”(1).  

 

”så fort dom vaknar ställer jag frågan om dom har ont eller inte, och då är 

det lättare att få ett svar att ja jag har ont eller nej jag har inte ont, än att 

dom skall upp i en siffra på VAS”(3). 

 

I intervjuerna framkom det att informanterna tycker att VAS- skalan fungerar bra men 

ibland vill de ha förklaring till den siffra som patienten skattar sin smärta till. De 

upplever att patienterna ibland känner sig osäkra på VAS- skalan, vilken siffra de skall 

välja för att få smärtstillande eller att patienterna av olika anledningar inte kan uppge en 

siffra. Två informanter beskriver det så här: 

 

”på dom flesta tycker jag att VAS- skalan fungerar rätt bra faktiskt. Det är 

lättare för patienten att relatera till en siffra och se om det har blivit bättre 

eller sämre till….till vad dom först sa. Den kräver sin förklaring tycker 
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jag….äh därför att man får förklara att den inte är ett absolut mått och att 

det absolut inte är ett mått för oss att avgöra om det krävs smärtstillande 

mediciner eller inte”(4). 

 

”ibland får vi inget svar för att dom inte kan svara i siffror eller peka på 

strecket, då säger dom att det gör mycket ont eller lite. Det är egentligen 

sånt man inte skall skriva på kurvan men jag gör det för att det är 

patientens utsago”(2). 

 

Informanterna beskriver att det kan vara svårt att lita på VAS- skalan och vill ha 

komplettering till den. Det kan vara problem för patienten att förstå skalan eller ha svårt 

att uttrycka sig. En del patienter frågar vilken siffra de skall uppge för att få 

smärtlindring. Informanterna fick ofta ställa följdfrågor för att kontrollera vad patienten 

menar med siffran. Behöver du smärtstillande eller är det bra? 

 

”VAS- skalan används ju mycket men ibland händer det att man skriver VAS 

för att man måste skriva och då uppskattar du VAS och skriver en trea….då 

är det ju egentligen min bedömning…ehm….då har ju jag gjort min 

bedömning men det är inte patientens utsago. Detta gäller då patienter som 

verbalt inte kan uttrycka sig. Det kan bero på språk, det kan bero på 

förståndshandikapp, är opererad i munnen eller ja någonting som är 

problem.”(2).  

 

”om dom säger VAS 4 då tycker jag att det kanske inte är så skönt fast inte 

så farligt heller och då får man ta reda på att vad betyder det?...eh.. Vill du 

ha smärtstillande eller är det ok? Dom kanske tycker att det är ok men kan 

inte andas djupt eller hosta och så vill jag gärna att dom hostar….ja då 

räcker det ju för att jag skall tycka att dom skall ha nåt. Man får lirka lite 

och prata runt kring VAS- skalan för att den skall funka tycker jag ”(4). 

 

Informanterna beskriver att det ibland kan vara svårt att lita på patientens bedömning 

men ansåg ändå att det är viktigt att lyssna på vad patienten säger. 
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”det kan vara lite svårt ibland…ja man kan tycka att ok!.... du får lite mer 

smärtstillande men det är lite konstigt att man har så….så ont att man kan 

ligga i sängen och läsa en tidning eller lyssna på radio i lugn och ro och det 

ser lugnt ut”(3). 

 

”det är inte helt lätt…. och det är som sagt beroende på vad det är för 

patient…alla är ju individer som kommer hit. Man ser att dom ligger 

spända och kanske inte sätter siffran riktigt som man förväntar sig medan 

andra inte har förstått smärtskalan, ligger lugnt och avslappnade och 

säger…jag har nog  lite ont  ändå, jo det är nog en åtta, så det är lite svårt 

att ta dom på allvar då”(5). 

 

Preoperativ information gör skillnad 

Informanterna upplever att det är skillnad på patienter som har fått preoperativ 

information om smärtskattning, operation och smärtbehandling. Informanterna anser att 

VAS- skalan fungerar bäst när patienten är informerad och har övat innan operationen.  

Patienter som opererades akut och inte hann få information vaknade oftast och var 

oroligare än de som hade fått information. Två informanter beskriver: 

 

”informationen är jätteviktig innan dom opereras då. Ja…. det är ju det 

med VAS- skalan, har du en informerad och väl förberedd patient, innan 

operation liksom och som har sett skalan, så klart så går det ju mycket 

lättare. Det handlar mycket om information när det gäller smärta”(3). 

 

”det är helt avgörande vad dom får för information och…och hur bra dom 

vaknar upp och hur dom känner. Det märker man direkt! En del vet inte ens 

vad VAS- skalan är medan en del säger att dom har blivit ”lovade” att vara 

smärtfria när dom vaknar. Så det med information är A och O faktiskt och 

det märker man på dom som kommer att dom har blivit dåligt informerade. 

Annars tycker jag för det mesta att dom är väldigt väl informerade”(5). 
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Informanterna som upplevde att det inte märktes någon skillnad om patienten har fått 

preoperativ information eller inte och beskrev det så här: 

 

”Nej, det tycker jag inte. Nej det är inget som jag direkt kan säga om 

preoperativ information har givits eller ej”(1). 

 

Kan ge god smärtbehandling 

Informanterna beskriver att de upplever sig ha stora möjligheter att ge smärtstillande 

tills patienten är smärtlindrad. Eftersom patienterna övervakas med kontinuerlig 

övervakning av puls, blodtryck, andningsfrekvens och syresättning känner de att de har 

god kontroll.  Detta gör att de vågar ge smärtstillande när patienten behöver.  De har 

delegering på många läkemedel och behöver inte kontakta läkaren om det inte uppstår 

problem. 

 

”nej jag tycker inte att man går hem många gånger och upplever att man 

inte har smärtstillat patienterna”(1). 

 

”är det någonstans man kan ge ordentligt med smärtstillande så är det ju på 

IVA eller på postop! Här har man ju liksom kontroll på dom hela tiden. Min 

upplevelse är att dom har blivit smärtstillade innan dom går till 

avdelningen”(3). 

 

”jag har nog en ganska generös…. alltså jag ger ganska ordentligt, i det 

läget när dom kommer att vara kvar här ett tag. Man har ju övervakning 

och så, vi har ju större möjlighet. Utgångspunkten är att man ger tills det 

räcker!. På sätt och vis så tycker jag att det är…….äh.. väldigt förnämligt 

att arbeta på ett ställe där man ändå har resurserna.”(4). 

 

Informanterna beskriver rädslan för att överdosera och orsaka andningsstillestånd som 

överdriven och som en informant beskriver att det kan bero på brist på kunskap. Ingen 

av informanterna har varit med om att patienten har slutat andas för att den har fått för 

mycket smärtstillande. Så här beskrev en informant sin upplevelse: 

 21



”vi ger ju jättemycket Morfin och Ketogan och det går faktiskt att göra 

något åt det om man nu skulle överdosera. Det händer hemskt sällan ja jag 

vet knappt… jag tror knappt att jag har varit med om det för min egen del. 

Så att jag känner mig ganska trygg här”(4). 

 

En annan informant beskrev det så här: 

 

”här har vi ju möjlighet att ge väldigt mycket smärtlindring. Vi har ju 

hjälpmedel och skulle vi ge för mycket så har vi ju folk att tillkalla. Vi har ju 

det bra förspänt här”(1). 

 

Informanterna beskrev också att nya behandlingsmetoder har gjort att patienterna är väl 

smärtlindrade när de kommer från operation. Smärtlindring med epiduralanalgesi och 

lokalanalgesi i operationsområdet gör att patienterna är mer smärtlindrade.   

 

”och EDA har vi ju också och patienterna är mer smärtlindrade med den. 

Då handlar det bara om att dom har god smärtlindring men…..så.. man 

måste ställa in den, så att dom kan röra sig och så.”(2). 

 

”det här med EDA till exempel många tycker att det är helt fantastiskt när 

den fungerar väl, den är fantastisk då! Nyopererade kan stå vid sängkanten 

efter ett par timmar, man behöver inte jobba med dom utan det är just att 

pusha så att dom kommer upp. Det är lite revolutionerande!”(5). 

 

Otillräcklig smärtlindrad patient – ett misslyckande 

Trots nya behandlingsmetoder och läkemedel upplever sjuksköterskorna att det finns 

patienter som inte blir optimalt smärtlindrade.  Det händer sällan men upplevs som 

jobbigt och som ett misslyckande. Orsakerna till varför patienterna inte blir tillräckligt 

smärtlindrade kan vara många men de som nämns i intervjuerna är bland annat, oro, 

informationsbrist, missbruk, tidigare smärtproblematik, komplikationer till operationen, 

personal- och tidsbrist eller PCA och EDA som inte fungerar. Så här beskriver 

informanterna orsakerna: 
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 ”det är ju tyvärr så att patienterna inte alltid får hjälp i tid. Vi kan kalla på 

hjälp men det är som det är inom sjukvården med brist på bland annat 

läkare. Då kan dom ju ha ont ett tag”(2). 

 

”jag tror att det handlar om okunskap….så eh… att man är rädd att ge för 

höga…för höga doser. Ehm…även på intensiven kan jag uppleva att folk är 

försiktiga med att ge ordentligt, om man säger så är det ju ett problem som 

vi har här, det är dom här som har PCA-pump, som patienterna ska trycka 

själva. Dom har ont men kan inte uttrycka det och dom liksom förstår ju inte 

vart knappen är precis när dom kommer från operation och är väldigt trött 

och inte orkar trycka”(3). 

 

Så här beskrev två informanter sin upplevelse av att vårda en patient som inte blir 

tillräckligt smärtlindrad: 

 

”det är jobbigt när man inte kan smärtlindra en patient. Man ser att dom 

har ont, och det är jobbigt och man kommer inte åt smärtan. Det kan ju ta 

ett tag innan man får till smärtlindringen och det är ju alltid tråkigt när 

man inte lyckas snabbt.  Det känner man ju, det är ett litet nederlag”(1). 

 

 ”ja det händer ju ibland att det är komplikation till operationen, när det 

har gått sönder i buken, nåt som fyller på sig och ökar trycket och då är det 

väldigt svårt. Det upplevs att man jobbar i motvind helt enkelt. Det kan ta 

en stund innan man upptäcker att det är nåt som är fel”(5). 

 

Ibland är det patienten själv som är orsak till otillräcklig smärtlindring. Några 

informanter beskriver sin upplevelse av det så här: 

 

”en del skall vara lite tappra i sina sängar. Sen finns det en del patienter 

som äter smärtstillande hemma för någon annan åkomma, det glöms bort 

ibland, särskilt postoperativa patienter”(4). 
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”Det finns också patienter som är rädda för att dom skall bli knarkare och 

det är ju brist på information helt enkelt”(5). 

 

En annan informant beskrev det så här: 

 

”många är rädda för att dom skall få andningsstillestånd, för att dom har 

läst i tidningen”(2). 

 

Informanterna beskriver att det är viktigt att ta reda på orsaken till varför patienten inte 

blir tillräckligt smärtlindrad och lösa det på bästa sätt. När det inte fungerar ringer man 

doktorn som får komma och lösa problemet.  

 

”har dom EDA får man ju naturligtvis kontrollera så att det är all right med 

den. Att dom verkligen får in sitt läkemedel. Då får man ju ringa sin doktor 

som får testa den. Man får testa sig fram tills man hittar något”(1). 

 

Oro är ofta orsak till att många patienter inte blir tillräckligt smärtlindrade och ibland 

räcker det med information om att operationen är klar, var patienten befinner sig och att 

det finns personal nära. Om smärtlindring inte hjälper skall man söka vidare om det kan 

bero på oro. 

 

”ibland kan det räcka med att man säger att operationen har gått bra, dom 

har gjort det dom skulle som planerat och så”(5). 

 

”ibland får vi ge lugnande för att dom är så oroliga så det spelar ingen roll 

hur mycket smärtstillande vi ger dom. Då får man tänka efter, är det smärta 

det här beror på eller är det något annat? Så man får lirka lite”(2). 

 

Miljön har betydelse 

Informanterna beskriver att miljön kan påverka smärtbehandlingen både positivt och 

negativt. Fler upplever att salarna är för stora, det kan vara mycket ljus och ljud. En del 
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patienter kände sig trygga av personalens närvaro medans andra stördes av detta. De 

negativa upplevelserna av miljön beskrevs så här: 

 

”det kan vara lite oroligt för patienterna, dom hör ju andra som har ont och 

ja det är klart att det påverkar. Jag skulle kunna tänka mig att det kan vara 

jobbigt”(1). 

 

”det är stora salar tycker jag och mycket ljus och mycket spring. Det kan 

ligga mycket sjuka patienter vid sidan om. Jag tycker nog att det är svårt att 

lyckas med somliga som jag tror skulle kräva lite mera fokus som lite mera 

lugn på salen”(4). 

 

De positiva upplevelserna av miljön beskrevs av två informanter: 

 

”en del patienter upplever att det har varit bra och blir oroliga när dom 

skall till avdelningen där dom är ensamma”(4). 

 

”dom vet att det finns nån där hela tiden och kollar till dom och sen skickar 

man dom till avdelningen efter att det har varit lugnt och fint och dom har 

suttit på sängkanten. Sen har dom ringt en halvtimme efter från avdelningen 

och är arga för att patienten har så fruktansvärt ont. Oftast är det ju att 

patienten känner sig trygg nere hos oss eftersom vi är välbemannade och vi 

har någon som är där hela tiden”(3). 

 

Dokumentationens betydelse 

Dokumentation av smärtbedömning och behandling är en viktig del av sjuksköterskans 

uppgift. Den ger information till personalen på andra avdelningar om vad man har gjort, 

vad man inte har gjort och varför. När patienten kommer till vårdavdelningen kan 

sjuksköterskan utifrån anteckningarna, fortsätta med  den smärtbehandlingsmetod som 

har fungerat bäst för patienten. 
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”man kan komma överens med patienten om han inte vill ha smärtstillande. 

Det är patientens upplevelse som gäller, bara att man skriver det i Melior 

när man skickar dom till avdelningen. Det viktiga är att det står någonstans 

att vi har frågat och varför man har gjort på ett visst sätt. Dokumentera, det 

är jätteviktigt”(2). 

 

”Ibland får man skriva att man har erbjudit patienten smärtlindring men 

har avböjt helt enkelt. Det får man skriva efter att ha utrett varför dom inte 

vill”(5). 

 

Behov av mer kunskap/utbildning 

Informanterna beskriver att de upplever att utvecklingen inom smärta och dess 

behandling går framåt och att det är ett intressant ämne. Utbildningen som ges på 

avdelningen beskrevs av informanterna att det för lite och att den gäller nya läkemedel 

och apparater och inte så mycket om nya behandlingsmetoder. Så här beskrev några 

informanter om utbildning:  

 

”ja… vi har ju ingen fortlöpande utbildning vad jag kan komma ihåg. Det 

är väl det vi har i våra pärmar och PM och det man kan innan om 

smärtlindring och mediciner”(1). 

 

”det är dåligt med utbildning på avdelningen generellt vill jag säga. 

Föreläsningar och utbildning för sjuksköterskor på smärtbehandlingar har 

vi inte. Det är samma sak för läkarna. Läkare behöver också mer utbildning 

i postoperativ smärta”(3). 

 

”jag tycker att det är ganska märkligt lite med tanke på just att det är en 

ganska stor del av den här avdelningen, just postoperativa patienter så 

borde det vara ett mycket större och hetare ämne. Verkligen”(4). 
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Informanternas beskrivning av den utbildning de får på avdelningen: 

 

”vi får lite undervisning om det kommer nåt nytt preparat eller om det 

kommer nån ny pump”(4). 

 

”om nya operationsmetoder och sånt, det är nåt man får av 

narkospersonalen Däremot om smärtbehandling så får vi ju kontinuerlig 

information av smärtansvarig sjuksköterska, hon skriver lite på vår hemsida 

om nya preparat och nya apparater som kommer”(5). 

 

Informanterna konstaterar att den som är intresserad av nya rön om till exempel nya 

operationsmetoder eller smärtbehandlingsmetoder får söka själv. Oftast får de 

information genom att fråga en kollega, narkos- eller operationssköterskan. De beskrev 

också att de inte orkade söka efter information på fritiden och att det inte fanns tid för 

det under arbetstid. 

 

”återkommande utbildningar har vi inte men finns det nåt på nätet som 

någon är intresserad av så söker den som är intresserad. Det är ju upp till 

var och en här att utbilda sig”(2). 

 

”jag läser inte utanför sjukhusets dator utan det är mera på intranätet. Det 

orkar jag inte. Man är alldeles slut när man kommer hem efter ett pass”(5). 

 

”det som har varit här är ju att det har varit tufft här, så det är ingen som 

orkar göra nåt mer än att jobba. Det är så. Kontinuerlig utbildning eller 

repetition behövs på det jag har läst innan. Repetition behövs, ja det är 

viktigt.(2). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att uppnå syftet med studien, som var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att 

vårda patienter med postoperativ smärta, valdes en kvalitativ intervjustudie med 

fenomenologi som ansats. Den fenomenologiska ansatsen ger möjlighet att beskriva 

informanternas beskrivning av sin erfarenhet (Dahlberg, Drew & Nyström, 2001). 

Enligt Kavle (1997) är intervjustudien en metod som används för att kunna nå djupare i 

det som efterfrågades i studiens syfte. Informanterna fick fritt beskriva sin upplevelse 

och detta redovisas i resultatet med citat från intervjuerna.  

 

Enligt Dahlberg (1997) kan man genom noggrann analys och beskrivning av fenomenet 

få kunskap om det som har studerats. Studiens syfte har uppnåtts och författaren har fått 

kunskap om fenomenet som informanterna har beskrivit. Antalet informanter var kanske 

för få men hade resultatet varit annorlunda om fler intervjuades, då beskrivningen av 

deras upplevelse var, trots stora variationer i erfarenhet snarlika? Informanternas 

beskrivningar skilde sig inte mycket, trots att det skilde många år av erfarenhet. För en 

oerfaren forskare som författaren till den här studien hade det varit till fördel att få göra 

pilotintervjuer och träna på intervjutekniken för att känna mig trygg med det, men det 

fanns dock inte tid för detta. Att ställa en öppen fråga och låta informanterna beskriva 

sin upplevelse var svårt för informanterna och författaren då det uppstod långa pauser 

och informanterna önskade att få en fråga. Detta var svårast i de första intervjuerna och 

författaren blev bättre på att ställa följdfrågor. Eftersom tiden för intervjuerna var 

mycket begränsad var det svårt att få tid för reflektion mellan intervjuerna. Vissa dagar 

var författaren tvungen att hinna med två intervjuer på grund av informanternas 

arbetstider. Det är en bra erfarenhet att ha med sig till kommande studier. 

 

För att kunna möta individen så förutsättningslöst som möjligt, till exempel i samband 

med intervju, är det viktigt att vara medveten om sin förförståelse som både kan gynna 

och hämma (Kvale, 1997). Förförståelse enligt Dahlberg (1997) är bakgrundskunskap 

som behövs för att kunna förstå något. Inom fenomenologin skall förförståelsen sättas 
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inom parentes och uppmärksamheten riktas mot fenomenet (Bengtsson, 2005). Enligt 

Dahlberg (1997) handlar det om att tygla sin förförståelse.  

 

Under intervjun har författaren varit medveten om förförståelsen och försökt att tygla 

den genom att under intervjuerna vara öppen och lyssna på informanterna. Under 

analysarbetet har det varit svårt att tygla förförståelsen. Genom att vara medveten om 

förförståelsen och noggrant följa dataanalysens fyra steg och arbeta datanära har 

författaren till denna studie försökt tygla förförståelsen.  

 

Enligt Kvale (1997) är det viktigt att ha god validitet och reliabilitet i vetenskapliga 

studier. Med god validitet menas att studien verkligen undersöker det som skall 

undersökas. Detta redovisas i metoden, under datainsamlingen och dataanalys. God 

reliabilitet innebär att undersökningen utförs på ett tillförlitligt sätt. För att säkerställa 

god validitet och reliabilitet under arbetet har vikt lagts vid transkribering av 

intervjuerna och citat har använts för att styrka tolkningarna.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet från intervjuerna visar sjuksköterskornas upplevelse av att vårda patienter 

med postoperativ smärta. I resultatet diskuteras resultatet i relation till tidigare studier 

och Orlandos omvårdnadsmodell. Det finns likheter mellan studiens resultat och 

tidigare forskning när det gäller sjuksköterskans bedömning av icke vakna patienter 

samt positiva inställningen för användning av smärtskattningsskalor. 

 

Att bedöma smärta 

Informanterna beskrev att det fanns skillnader i bedömningen av patienter som är vakna 

vid ankomsten från operation eller om de var sovande. På patienter som inte är vakna 

görs en objektiv bedömning där informanterna använde sig av det de kallar för den 

kliniska blicken som innebär att de tittar på patienten, om den är lugn, grimaserar eller 

rör sig oroligt i sängen, känner på patienten om den är spänd eller är avslappnad. I 

Sjöström (1995) avhandling och Manias (2003)  studie visade att sjuksköterskorna till 

stor del tittade på patientens ansiktsuttryck och framhöll att patientens känslor kunde 
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utläsas genom ansiktsuttrycket. Orlando (1990) skriver att det är betydelsefullt att 

sjuksköterskan kan skilja mellan sina observationer, tankar och känslor. 

Interaktionsprocessens tredje steg bygger på att sjuksköterskan, tillsammans med 

patienten, skall bekräfta att hon har uppfattat situationen rätt. 

 

Författaren till studien anser att för att den icke vakna patienten skall få adekvat 

smärtlindring behövs objektiv smärtbedömning men detta skall avslutas när patienten 

har vaknat och kan påtala sin smärta eller skatta på smärtskalan. En patient som inte är 

vaken vid ankomsten från operation är beroende av sjuksköterskans objektiva 

bedömning, för detta krävs att sjuksköterskan har erfarenhet och kunskap om olika 

smärttuttryck hos dessa patienter. 

 

I intervjuerna beskrev informanterna att VAS- skalan användes vid smärtskattning av 

vakna patienter och att de även tittade på de vitala parametrarna. Macintosh och Bowles 

(2000) kom fram till att sjuksköterskan är positiv till att använda smärtskattningsverktyg 

för att skatta smärta. 

 

Några informanter beskrev att det finns patienter som är svåra att lita på då de ligger 

avslappnade, puls och blodtryck är normala men de vill ändå ha smärtstillande. 

Sjuksköterskorna i studien ansåg att det är viktigt att acceptera det patienten säger men 

att man även studerar patientens vitala tecken såsom blodtryck, hjärtfrekvens, 

andningsfrekvens och emotionell status som ångest och oro (Rickard & Hubbert, 2007).  

 

Författaren anser att det kan leda till att sjuksköterskorna litar mer på de vitala 

parametrarna än på patienten. Om det är som informanterna beskrev att tiden inte räcker 

till och det passerar många patienter under en dag, kan detta leda till att en patient som 

ligger stilla och är tyst men ligger och har ont blir felbedömd. Många patienter ligger 

stilla när de har ont, därför är viktigt att lyssna på patienten då smärtuttrycken skiljer 

sig.  

 

Den preoperatva informationen är viktig för den postoperativa vården ansåg 

informanterna. De beskrev också att de kunde se skillnad på patienter när det gällde 
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smärtskattning med VAS- skalan. Patienter som inte har fått information som till 

exempel vid akuta operationer upplevdes av informanterna som mer oroliga än de som 

var förberedda.  

 

Tidigare studier visar att patienten behöver informeras om att smärtbehandling är en del 

av den postoperativa behandlingen (Huang, Cunningham, Lauritio & Chen, 2001). 

Enligt Lithner och Zilling (2000) är preoperativ information en viktig del i 

omvårdnaden av patienten postoperativt. De anser även att det är mycket viktigt med 

både skriftlig och muntlig patientinformation.  

 

Att smärtlindra 

Patienterna får tillräckligt med smärtlindring och vi har resurser och god kontroll när vi 

smärtlindrar patienterna, ansåg informanterna i intervjun. De saknade dock återkoppling 

till patienternas upplevelse av behandlingen. Flera av informanterna undrar om 

patienterna också upplevde att de blev smärtlindrade.  

 

Många patienter i studien av Watt-Watson et al. (2001) var nöjda med smärtlindringen 

de fick. De patienter som inte var nöjda upplevde att sjuksköterskan undervärderar 

smärtupplevelsen och upplever också att de fick vänta innan de fick ytterligare 

smärtlindring. Orlando (1990) anser att sjuksköterskan utvärderar handlingen för att 

fastställa om handlingen var effektiv. 

 

Resultaten av denna studie visar att informanterna känner sig trygga och anser att de är 

generösa med smärtstillande. Frågan är varför många patienter i tidigare studier 

upplever hög smärta? Gör sjuksköterskorna så som de beskriver?  

 

Informanterna i intervjun beskrev flera orsaker till varför patienten blir otillräckligt 

smärtlindrad. Dessa var att patienten själv kan vara orsak till detta genom att inte vilja 

be om smärtlindring eller att de inte vill ha smärtlindring på grund av rädsla för 

tillvänjning eller biverkningar som till exempel illamående. I studie av McDonald et al 

(2000) och McNutly et al. (2000) framkommer det att många patienter undviker 

analgetika av rädsla för biverkningar som illamående och kräkningar eller beroende. 
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Enligt Orlando (1990) är det viktigt att sjuksköterskan och patienten har god 

kommunikation för att omvårdnaden skall bli så bra som möjligt och för att patienten 

skall bli delaktig i sin behandling. 

 

Patienter som inte vill be om smärtstillande ansågs av informanterna som personer som 

vill vara tappra och inte vill klaga. De beskrev också hur viktigt det är att informera 

dessa patienter om betydelsen av smärtlindring för välbefinnande och undvika 

komplikationer. Schafheutle, Cantrill och Noyce (2001) menar att patienten själv ibland 

kan bidra till otillräcklig smärtlindring. Patienten vill vara ”duktig” och klara sin smärta. 

Det framkom även att patienter som inte blev tillfrågade om de har ont, inte heller sade 

till själva. En annan orsak till otillräcklig smärtlindring enligt informanterna var att 

sjuksköterskan administrerar låga doser analgetika.  

 

Informanterna beskrev att de är generösa när det gäller administrering av analgetika 

medan en annan informant beskrev att sjuksköterskorna fortfarande ger för låga doser, 

det ges samma dos till alla oavsett ålder eller vikt och orsaken är enligt informanten 

brist på kunskap. Enligt Hawthorn och Redmond (1999) skall sjuksköterskan ha goda 

kunskaper om analgetikas verkningsmekanismer, biverkningar, doseringar och 

administrering. 

 

Författaren anser att för att kunna ge god smärtlindring och information behövs bättre 

kunskap om postoperativ smärta. Patienter som inte vågar ta smärtstillande av rädsla för 

biverkningar skall informeras om riskerna med obehandlad smärta och att det går att ge 

läkemedel till exempel mot illamående. Sjuksköterskor som administrerar för låga doser 

av analgetika behöver mer kunskap om läkemedel. Det är viktigt att sjuksköterskan får 

utbildning och regelbunden uppdatering. 

 

Faktorer av betydelse 

Miljön påverkar smärtupplevelsen. Salarna där informanterna vårdar patienter med 

postoperativ smärta är stora, det kan vara mycket ljus och ljud. Informanterna upplever 

att det är svårt att påverka miljön. Omvårdnaden omfattar åtgärder som att skapa en 

hälsobefrämjande miljö, att undanröja smärta och obehag samt ge stöd åt patienten 
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(SOSFS, 1993:17). Det är sjuksköterskans uppgift att identifiera de faktorer som 

inverkar på patientens smärtupplevelse och smärtuttryck (Hawthorn & Redmond, 1999). 

Under intervjuerna framkom att det kan vara stressigt då det ofta råder platsbrist.  

 

Det är svårt att påverka lokalernas utformning men det som personalen kan påverka är 

bland annat belysningen på rummen och ljudnivån. För detta krävs ändrade rutiner och 

information. Personalen bör bli medveten om hur patienten upplever av att vakna och 

vårdas i den miljön. Som hjälp kan man använda sig av tidigare forskning om patientens 

upplevelse. En miljögrupp kan ta fram rutiner för mottagande av postoperativa 

patienter. 

 

Informanterna beskrev att det är viktigt med dokumentation. De dokumenterade 

smärtskattning och behandling på observationskurvan och i Datajournalen. De ansåg att 

dokumentationen underlättar för patientens fortsatta behandling och personalen när 

patienten flyttas tillbaka till sin hemavdelning. Sjuksköterskan är enligt Socialstyrelsens 

allmänna råd om omvårdnad inom hälso- och sjukvården (SOSFS, 1993:17) ansvarig 

för bland annat utvärdering och dokumentation av omvårdnadsinsatser.  

 

Informanterna i studien ansåg att de hade kunskap om postoperativ smärta och 

smärtbehandling, trots detta framkom det att det finns behov av mer utbildning inom 

området smärta för sjuksköterskor. De beskrev att de inte hade tid för att själva söka 

efter ny kunskap. Beroende på detta kanske sjuksköterskan inte själv söker ny kunskap. 

Det kan också vara så att det är svårt att ändra på gamla rutiner och att de inte är 

medvetna om att sjuksköterskan själv har ansvar att söka efter ny kunskap. Det är också 

arbetsgivarens ansvar att se till att personalen har god kompetens för det arbete de utför.  

 

Sjuksköterskan är enligt Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 

(LYHS, 1998:531) skyldig att utföra sitt arbete enligt överensstämmelse med vetenskap 

och beprövad erfarenhet.  

 

I flera studier framkom att det finns behov av mer utbildning inom området smärta för 

sjuksköterskor och att den utbildning som gavs visar på positiva resultat. Mackintosh 
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och Bowles (2000) och DeRond et al.(2001) påpekar att sjuksköterskorna efter 

utbildningsdagen själva anser att deras kunskaper om smärta och smärtbehandling har 

förbättrats. I det dagliga arbetet med patienterna märks detta genom att patienterna blir 

bättre smärtskattade och smärtlindrade. Det framkommer också att sjuksköterskor 

behöver regelbundna utbildningar med uppföljning för att hålla sig uppdaterade.  

 

Orlandos omvårdnadsmodell har använts i denna studie. Den handlar om här-och-nu-

situationer och hur sjuksköterskan förhåller sig till patientens omedelbara behov av 

hjälp. Modellen kan användas på patienter med postoperativ smärta som behöver 

omedelbar hjälp.  

 

Slutsatser 
Resultatet av denna studie visar att intensivvårdssjuksköterskan upplevelse av att vårda 

patienter med postoperativ smärta. Studien kan användas som stöd för sjuksköterskor 

som arbetar med postoperativ smärta och som underlag för fortsatta studier i ämnet. 

 

• Intensivvårdssjuksköterskan har en viktig roll i bedömning och behandlingen av 

postoperativ smärta. 

 

• Kontinuerlig utbildning i postoperativ smärta behövs för att få ny kunskap och 

bedriva evidensbaserade vård. Sjuksköterskan har ansvar fört att själv inhämta 

ny kunskap och arbetsgivaren bör ge sjuksköterskorna möjlighet att på arbetstid 

kunna söka och läsa ny forskning. 

 

• Miljön har stor betydelse för den postoperativa behandlingen. 

Intensivvårdssjuksköterskan kan påverka detta för att patientens upplevelse blir 

positiv. 

 
• Återkoppling om patientens upplevelse är viktigt för kvaliteten av vården.  

 
Förslag på framtida forskning är en större studie som innefattar kvalitativa intervjuer 

om sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med postoperativ smärta, 

patientens upplevelse av vården och observationsstudie för att se hur sjuksköterskan 
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bedömer, behandlar och utvärderar. Detta för att få helhet och för att tidigare forskning 

visar att sjuksköterskorna inte gör det de säger att de gör samt för att informanterna 

saknar återkoppling om patientens upplevelse.  

 35



REFERENSER 

Bengmark, A., Bergentz., S-E., Rydaholm, A., & Zederfeldt, B. (1996).  Kirurgi för 

sjuksköterskor. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bengtsson, J. (2005). Med livsvärlden som grund. Lund: Studentlitteratur. 

 

Dahlberg, K. (1997). Kvalitativa metoder för vårdvetare. Lund: Studentlitteratur. 

 

Dahlberg, K., Drew, N., Nyström, M. (2001). Reflective life world research. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Dahlberg, K., Segersten, K., Nyström, M., Suserud, B-O & Fagerberg, I. (2003). Att 

förstå vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

 

DeRond, M., DeWit, R., & Vandam, F. (2001). The implementation of monitoring 

program for nurses in daily clinical practice: results of following-up study in five 

hospitals. Journal of Advanced Nursing, 35(4), 590-598. 

 

Dihle, A., Bjölsebeth, G., & Helsebeth, S. (2006). The gap between saying and doing in 

postoperative pain management. Journal of Clinical Nursing, 15 469-479. 

 

Dunn, V. (2000). The holistic assessment of patient in pain. Professional Nurse, 15(12), 

791-793. 

 

Gaston-Johansson, F. (1996). Measurement of pain: The psychometric properties of the 

pain-o-meter, a simple, inexpensive pain assessment tool that could change health care 

practices. Journal of Pain and Symptom Management, 12(3), 172-181. 

 

Hawthorn, J., & Redmond, K. (1999). Smärta – Bedömning och behandling. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

 36



Huang, N., Cunningham, F., Lauritio, C-E., & Chen, C. (2001). Can we do better with 

postoperative pain management? American Journal of Surgery, 182(5), 440-448. 

 

Idvall, E., & Ehrenberg, A. (2002). Nursing documentation of postoperative pain 

management. Journal of Clinical Nursing, 11, 734-742. 

 

International Council of Nurese. (2005). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. 

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lithner, M., & Zilling, T. (2000). Pre- and postoperative information needs. Patient 

Education and Counseling, 40(1), 29-37. 

 

Ljungqvist, O., Thorell, A., & Eriksson, L. (2001). Preoperativa förberedelser. I 

Jeppsson, B., Peterson, H-I. Risberg, B. (Red). Kirurgi (s. 19-28). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

LYHS 1998:531. Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. 

Stockholm: Socialdepartementet. 

 

Mackintosh, C., & Bowles, S. (2000). The effects of an acute pain service on nurses 

knowledge and beliefs about post-operative pain. Journal of Nursing, 9, 119-126.  

 

Manias, E. (2003). Pain and anxiety management in the postoperative gastro-surgical 

setting.  Journal of Advanced Nursing, 41(6), 585-594.  

 

McDonald, D., McNutly, J., Erickson, K., & Weiskopf, C. (2000). Communicating Pain 

and Pain Management Needs After Surgery. Applied Nursing Research, 13(2), 70-75. 

 

Medicinska Kvalitetsrådet. (2001). Behandling av Postoperativ smärta. Riktlinjer och 

Kvalitetsindikatorer. Stockholm: Gothia AB. 

 37



Neimi-Murola, L., Pöyhiä, R., Onkinen, K., Rhen, B., Mäkelä, A., & Neimi, T. (2007). 

Patient Satisfaction with Postoperative Pain Management-Effect of Preoperative 

Factors. Pain Management Nursing, 8(3), 122-129. 

 

Nystrand, A., & Röhl, A. (1999). Smärta Aktuell medicinsk forskning 1999. Lidköping: 

Strokirk-Landströms. 

 

Orlando, I J. (1990). The Dynamic nurse-Patient Relationship: Function, process and 

Principles. New York: National League for Nursing. 

 

Rawal, N. (1991). Postoperativsmärta och dess behandling. Örebro: Kabi Pharmacia. 

 

Rawal, N. (1999). Postoperativ Smärta Behandling, kvalitetssäkring och organisation. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Renck, H. (2003). Svikt av vitala funktioner. Torekov: ANIVA förlag. 

 

Richards, J., & Hubbert, A. (2007). Experiences of Expert Nurses in Caring for Patients 

with Postoperative Pain. Pain Management nursing, 8, 17-24. 

 

SFAI. Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård. 

http://www.sfai.se/Riktlinjer/sid%2090-107.pdf. 2008-02-18. 

 

Schafheutle, I-E., Cantrill, J-A., & Noyce, P. (2001). Why is pain management 

suboptimal on surgical wards? Journal of advanced Nursing, 33(6), 728-737. 

 

Sjöström, B. (1995). Assessing acute postoperative pain. Assessment strategies and 

quality in relation to clinical experience and professional role. (Avhandling för 

Goteborg’s Universitet).  

 

Sjöström, B., Dahlgren, L-O & Haljamäe, H (1999). Strategies in postoperative pain 

assessment: validation study. Intensive and Critical caring Nursing, 15, 247-258.  

 38

http://www.sfai.se/Riktlinjer/sid%2090-107.pdf


SOSFS 1993:17. Socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad inom hälso- och 

sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen.  

 

SOSFS 1995:15. Socialstyrelsens allmänna råd om kompetenskrav för tjänstgöring som 

sjuksköterska och barnmorska. http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/33C8D178-

0CDC-420A-B8B4-2AAF01FCD9/3113/20051052.pdf . 2008-02-18

 

Svensson, I., Sjöström, B., & Haljamäe, H. (2000). Assessment of pain experiences 

after elective surgery. Journal of Pain Symptom Management, 20(3), 193-201. 

 

Söderhamn, O., & Idvall, E. (2002). Nurses influence on quality of care in postoperative 

pain management: A phenomenological study. International Journal of Nursing 

Practice, 9, 26-32. 

 

Trost, J. (1997). Kvalitativa Intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

 

Watt-Watson, J., Garfinkel, P., Gallop, R., Stevens, B., & Streiner, D. (2000). The 

Impact of Nurses` Empathic Responses on Patients` Pain Management in Acute Care. 

Nursing Research, 49(4), 191-200. 

 39

http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/33C8D178-0CDC-420A-B8B4-2AAF01FCD9/3113/20051052.pdf%20.%202008-02-18
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/33C8D178-0CDC-420A-B8B4-2AAF01FCD9/3113/20051052.pdf%20.%202008-02-18


 
Ansökan om tillstånd     Bilaga: 1 
 
Under våren kommer jag att genomföra en intervjustudie. Syftet är att beskriva 
intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med postoperativ smärta. 
Resultatet kommer att sammanställas i form av en magisteruppsats för 
specialistutbildningen inom intensivvård vid Högskolan i Borås. 
 
Intervjun kommer att ta cirka ½- 1 timme och kommer att genomföras individuellt 
under våren 2008. Intervjun kommer att spelas in på band. Resultatet av intervjuerna 
kommer att avidentifieras och bearbetas konfidentiellt enligt Personuppgiftslagen. 
Medverkan är frivillig och deltagandet i studien kan avbrytas utan närmare motivering. I 
resultatet kommer inte avdelningens namn eller enskild person att identifiera.  
 Med detta som bakgrund ber jag om tillstånd att genomföra denna studie genom 
underskrift nedan. 
 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 
Roman D-Lindgren                                                  
Tel: xxx- xxxxxx, xxxx – xx xx.xx                                    
E-post: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Handledare 
Björn-Ove Suserud 
Tel: 033 – 4354776, Mobil: 070-027605621 
E-post: bjornove.suserud@hb.se. 
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
Roman D-Lindgren  
 
 
Tillstånd medgives för Roman D-Lindgren att genomföra intervjuer med 
intensivvårdsjuksköterskor. 
 
 
 …………………………………………………….. 
 Datum och Underskrift 
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Förfrågan angående deltagande i vetenskaplig studie              Bilaga: 2 
 
Under våren kommer jag att genomföra en intervjustudie. Syftet är att beskriva 
intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av patienter av att vårda patienter med 
postoperativ smärta. Resultatet kommer att sammanställas i form av en magisteruppsats 
för specialistutbildningen inom intensivvård vid Högskolan i Borås. 
 
Intervjun kommer att ta cirka ½- 1 timme, spelas in på bandspelare och kommer att 
genomföras under januari 2008. Resultatet av intervjuerna kommer att avidentifieras, 
bearbetas konfidentiellt enligt Personuppgiftslagen. Din medverkan är frivillig och du 
kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien utan närmare motivering. I resultatet 
kommer inte avdelningens namn eller enskild person att identifiera.  
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. 
Ytterligare information lämnas av nedanstående ansvariga: 
 
 
Roman D-Lindgren    
Tel: xxx- xxxxxxx, xxxx – xxxxxx     
E-post: xxxxxxxxxxxxxxx 
  
 
Handledare 
Björn-Ove Suserud 
Tel: 033 – 435 47 76, Mobil: 070 – 27605621 
E-post:  bjornove.suserud@hb.se. 
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
Roman D-Lindgren 
 
 
Jag har tagit del av informationen och ger härmed mitt samtycke för deltagande i 
studien 
 
 
………………………………..................... 
Datum och underskrift 
 

 41

mailto:bjornove.suserud@hb.se


 
 

 42


	INLEDNING
	BAKGRUND
	Smärta
	Postoperativ smärta
	Behandling
	Smärtbedömning

	Sjuksköterskans interaktiva roll enligt Orlandos omvårdnadsmodell
	Preoperativ information

	Tidigare forskning
	Postoperativ smärta
	Postoperativ smärtskattning 
	Postoperativ smärtbehandling
	Orsaker till otillräcklig smärtlindring 
	Svårighet att påtala smärta
	Rädsla för biverkning


	PROBLEMFORMULERING
	SYFTE
	METOD
	Studie och perspektiv
	Informanter
	Datainsamling
	Dataanalys
	Etiska överväganden

	RESULTAT
	I resultatet beskrivs informanternas upplevelse av att vårda patienter med postoperativ smärta. Åtta huvudteman framkom vid analysen av texten och dessa är, Att bedöma icke vaken patient, Att bedöma vaken patient, Preoperativ information gör skillnad, Kan ge god smärtbehandling, Otillräcklig smärtlindrad patient – ett misslyckande, Miljön har betydelse, Dokumentationens betydelse och Behov av mer kunskap/utbildning.
	Att bedöma icke vaken patient
	Att bedöma vaken patient
	Preoperativ information gör skillnad
	Kan ge god smärtbehandling
	Otillräcklig smärtlindrad patient – ett misslyckande
	Miljön har betydelse
	Dokumentationens betydelse
	Behov av mer kunskap/utbildning

	DISKUSSION
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion
	Att bedöma smärta
	Att smärtlindra
	Faktorer av betydelse


	 REFERENSER

