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Sammanfattning    

 

Bakgrund och problemformulering 

Studier har visat att postoperativ smärta är ett vanligt förekommande problem som 

dessutom ofta övergår till kroniska smärtor i det opererade området. Studier har också 

funnit att postoperativ smärta är den vanligaste orsaken till kontakt med vården efter 

operationer samt den vanligaste orsaken till återinläggning. Trots ett flertal kända 

riskfaktorer för att utveckla svår postoperativ smärta såsom kön ålder m.m. så är detta 

fortfarande ett vanligt problem. Nyligen publicerade studier har visat att VAS (Visuell 

Analog Skala) -skattning vid PVK (Perifer Ven Kateter) -sättningen är en bra indikator 

för att identifiera riskpatienter för postoperativ smärta.  

Syfte  

Undersöka om VAS - skattning ≥ 2 i samband med PVK-sättning är en bra/giltig 

indikator för att förutse om en patient löper hög risk för att drabbas av postoperativ 

smärta. 

Metod 

Kvantitativ prospektiv observationsstudie. Ett slumpmässigt klusterurval har tillämpats. 

Data har samlats in av personalen på postoperativa avdelningen med stöd av en enkät. 

All data har bearbetats i statistikprogrammet SPSS. 

Resultat 

Inga signifikanta skillnader kunde ses mellan grupperna < 2 och ≥ 2 i någon av de 

jämförelser som gjordes. Inte heller kunde någon korrelation ses mellan VAS - 

skattning vid PVK – sättning preoperativt och VAS - värde vid ankomst postoperativ 

avdelning, VAS vid hemgång, tid på postoperativ avdelning eller total mängd opioider 

på postoperativa avdelningen. Dock sågs en trend som indikerade att VAS ≥ 2 vid PVK- 

sättning associerade till ett högre opioid behov postoperativt. 

 



Diskussion 

Att inga signifikanta skillnader eller samband kunde ses i denna studie kan förklaras av 

populationens begränsade storlek. Om en större population kunde inkluderats i studien 

så hade kanske resultatet varit ett annat. Studien visar dock att patienterna inte verkar ha 

speciellt ont när de lämnar den postoperativa avdelningen vilket indikerar att 

anestesimetoderna fungerar väl och att personalen på postoperativ avdelning gör ett bra 

jobb. Trots detta så visar studier att postoperativa smärta är ett vanligt problem. Kanske 

ligger problemet i hur standardvårdplaner för postoperativ smärta i hemmet är 

utformade. Men för att styrka denna hypotes så behövs ytterligare forskning.  

 

Nyckelord:  Postoperativ smärta, VAS, PVK, elektiv kirurgi, kronisk smärta, 

postoperativ smärtlindring, smärtlindring. 
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INLEDNING 

Författarnas intresse för ämnet väcktes under en lunch med en av föreläsarna på 

utbildningen. Under lunchen frågade författarna föreläsaren om denne hade några bra 

uppslag på intressanta uppsatsämnen. Denne hade då hört talas om en doktorand, Anna 

Persson som forskade på om riskpatienter för postoperativ smärta kunde förutses med 

hjälp av smärtskattning vid sättning PVK (perifer ven kateter). Persson (2018) fann i sin 

avhandling att patienter med ett VAS - värde över en viss nivå i samband med PVK -

sättning löpte en signifikant högre risk för att drabbas av postoperativ smärta.  

 

BAKGRUND 

Anestesisjuksköterskans yrkesområde 

Anestesisjuksköterskan arbetsfält är ett brett område att verka inom. De arbetsuppgifter 

som anestesisjuksköterskan har inkluderar allt ifrån att skapa förtroendeingivande 

möten i lugna och akuta skeenden till att hantera avancerad högteknologisk utrustning 

för att bibehålla patienten i optimalt skick i den pre,- per- och postoperativa fasen (Gran 

Bruun 2013, ss. 17-30).  

Anestesisjuksköterskan kan ställas inför många olika utmaningar. Som exempel kan 

nämnas akuta situationer där snabba beslut och nödvändiga åtgärder snabbt måste 

vidtas. Andra problematiska situationer som kan uppkomma är när patientens behov och 

perspektiv inte följer verksamhetens rutiner och flöden. Exempel på detta är om en 

patient är rädd för exempelvis sövningen eller för att vakna och ha ont (Gran Bruun 

2013, ss17-30).  

 

I det praktiska omvårdnadsarbetet innebär det allt mellan det direkta mötet med 

patienten till det organisatoriska kring anestesiologisk omvårdnad som innebär att 

observera, övervaka och dokumentera patientens vitala funktioner dvs. ventilation, 

cirkulation och temperatur samt tillse att patienten har ett tillfredställande anestesidjup 

(Gran Bruun 2013, ss. 17-30). I anestesisjuksköterskans arbetsuppgifter ingår även att 

tidigt ha en plan för patientens postoperativa smärtbehandling och denna planeras redan 

innan anestesin påbörjas (Dihle 2013, ss. 89-110).  

 

Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård & Svensk Sjuksköterskeföreningen 

(2012) skriver i kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård att 

anestesisjuksköterskan bland annat har mycket ansvar att arbeta förebyggande och 

planera för patientens postoperativa vård och återhämtning. Anestesisjuksköterskan har 

även ett etiskt ansvar att se patienten som en unik person med unika behov.  

Att etablera ett förtroende för patienten beskriver Sundqvist & Carlsson Anderzén 

(2014) som en viktig del av anestesisjuksköterskans arbete. I mötet med patienten är det 

viktigt att de får känna sig involverade och delaktiga. Genom att 

anestesisjuksköterskorna utstrålar en säkerhet i sin yrkesroll vågar patienterna anförtro 

sig åt dem. Anestesisjuksköterskans uppgift kan således liknas vid att hålla patientens 
liv sina händer (Sundqvist & Carlsson Anderzén 2014). 
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Såväl nationellt som internationellt har anestesisjuksköterskan goda karriärmöjligheter. 

Vanligast är att anestesisjuksköterskan är verksam på sjukhus, i första hand på 

operationsavdelningar. Men kompetensen behövs även på andra instanser såsom 

akutmottagning, prehospitalt vid transport av kritiskt sjuka eller skadade patienter och 

som en viktig funktion i sjukhusets plan i händelse av katastrof (Gran Bruun 2013, ss. 

17-30). 

 

Operationsavdelning och dagkirurgisk verksamhet 

I ”nätverk för dagkirurgi” beskrivs målet med dagkirurgisk verksamhet:  

“Att genomföra kirurgiska operationer eller annan behandling och undersökningar 

under så kort vårdtid att patienten inte behöver övernatta på sjukhuset.” 

(https://sfai.se/natverket-for-dagkirurgi/ 2016). 

 

I den dagkirurgiska verksamheten kommer patienten till sjukhuset samma dag som 

operationen skall genomföras och skrivs sedan ut samma dag. I den dagkirurgiska 

verksamheten bedrivs elektiv kirurgi som kräver anestesi samt postoperativ övervakning 

(Naalsund & Steen-Hansen 2013, ss. 465-477).  

 

De operationer som främst förekommer inom dagkirurgisk verksamhet är; laparoskopier 

(gynekologi och gastrokirurgi), ortopediska operationer, öron-, näsa-, hals- och 

ögonkirurgi samt anal-, plastik- och bråckkirurgi (Naalsund & Steen Hansen 2013, ss. 

465-477). 

 

Patienter som är i behov av anestesi bedöms före operation avseende kormobiditet med 

hjälp av en ASA-klassificering (American Society of Anestheiologists). 

Klassificeringen har en sex-gradig skala där patienter i klass I och II bedöms vara i 

normalt hälsotillstånd (I) eller ha en mild systemsjukdom (II).  Patienter med en högre 

klassificering löper högre risker i samband med anestesi och operation till följd av 

svårare systemsjukdom i varierande grad, ju högre klassificering desto svårare 

sjukdomsbild har patienten. Den bedömda klassificeringen dokumenteras i patientens 

journal. Den dagkirurgiska verksamheten riktar sig främst till patienter med ASA-klass 

I och II. De patienter som kommer till den dagkirurgiska operationsavdelningen skall ha 

genomgått en poliklinisk undersökning där de delgivits information och blivit bedömda 

(Valeberg 2013, ss. 321-330). 

 

Det finns flera fördelar med dagkirurgisk verksamhet bland annat att patienten snabbare 

kommer tillbaka till sin hemmiljö och därmed får ett snabbare rehabiliteringsförlopp 

samt att patienten blir mindre påmind om sin sjukdom. Men fördelar med dagkirurgi 

förekommer även på ett samhälls ekonomiskt plan med minskade kostnader och fler 

tillgängliga sängplatser. En framgångsrik utveckling vad det gäller operationstekniker, 

anestesimetoder och bättre kunskap om behandling mot smärta och illamående har 

bidragit till dagkirurgins snabba utveckling (Naalsund & Steen-Hansen 2013, ss. 465-

477).  

 

Det finns dock även negativa sidor med snabb hemgång såsom trötthet och illamående. 

Men det som är mest besvärande för patienten är postoperativ smärta (Marchal et al. 

2005; Vadivelu, Kai, Kodumudi, & Berger 2016).  Postoperativ smärta är dessutom den 

https://sfai.se/natverket-for-dagkirurgi/
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vanligaste orsaken till att dagkirurgiska patienter efter hemgång behöver återuppta 

kontakt med sjukvården. Det är även den vanligaste orsaken till varför dagkirurgiska 

patienter behöver läggas in igen efter hemgång (Vadivelu et al. 2016). Det förekommer 

att dagkirurgi kombineras med en övernattning för eventuell hjälp med smärtlindring 

och behandling av illamående på exempelvis patienthotell (Naalsund & Steen-Hansen 

2013, ss. 465-477).  

 

Nutidens anestesiläkemedel 

Vid dagens operationer används frekvent något som kallas TIVA (total intravenös 

anestesi) och TCI (target controlled induktion). Detta innebär att alla narkosmedel 

tillförs patienten intravenöst. Detta, i kombination med att dagens läkemedel som 

används i denna narkosform är mycket kortverkande, gör att dessa anestesiformer 

lämpar sig särskilt för bland annat dagkirurgisk verksamhet när man vill att patienten 

skall kunna gå hem relativt snabbt (Næss & Strand 2013, ss. 195-198).  

En gemensam faktor för de olika läkemedel som används vid TIVA/TCI som är vanligt 

förekommande vid dagkirurgiska ingrepp är att de ska ha kort context sensitive halftime 

vilket innebär att patienten snabbt hämtar sig från effekten av anestesin. En av de 

vanligaste formerna av hypnotika är Propofol som har just de ovan nämnda 

egenskaperna. Som analgetika används främst olika former av opioider så som Fentanyl 

och Alfentanil. Men det som har blivit vanligast de sista åren är Remifentanil som har 

mycket kort anslagstid och en extremt kort duration (Enlund, Harlid, Wattwil & Öhman 

2014, ss. 31-34). 

En risk med att använda de kortverkande smärtlindrande preparaten som idag ofta ingår 

i TIVA, exempelvis Remifentanil, är att man kan drabbas av postoperativ smärta då 

dessa preparat har en mycket kort halveringstid. Detta innebär att den postoperativa 

smärtlindringen måste planeras mycket noggrant för att minska risken för att patienterna 

skall drabbas av onödigt hög postoperativ smärta (Næss & Strand 2013, s. 169-170). 

Generell anestesi med Propfol och Remifentanil är dock inte den enda formen av 

anestesi även om den är vanlig och lämplig vid dagkirurgiska och andra former av 

kirurgiska ingrepp. Andra exempel på anestesiformer som används vid dagkirurgiska 

ingrepp är lokal anestesi som finns i olika former så som infiltrations anestesi och olika 

former av blockader. Det finns även olika former av spinal anestesi exempelvis epidural 

anestesi (EDA). Det går även att kombinera lokal anestesi och blockader med en lättare 

eller tyngre sedering (Naalsund & Steen-Hansen, 2013, ss. 468-469). 

 

Postoperativ smärtlindring 

En av de vanligaste formerna av postoperativa smärtlindrande läkemedel är opioider. 

Det finns olika former med olika egenskaper med avseende på duration och anslagstid. 

Dessa läkemedel kan även administreras på olika sätt så som intravenöst, subcutant eller 

i tablettform per oralt (Næss & Strand, 2013, ss. 195-198). Det är vanligt att kombinera 

detta med paracetamol eller någon form av NSAID (Non Steroid Anti Inflammatory 

Drugs). Detta kallas multimodal smärtlindring vilket innebär att man kombinerar olika 

preparat som verkar på olika receptorsystem i ett försök att lindra smärtan på olika sätt 

och därmed kunna minska doserna av varje läkemedel och därmed minimera riskerna 

för biverkningar (Dihle 2013, ss. 89-110).  
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Smärta 

Smärta definieras som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse, förknippad 

med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada 

(Merskey et al. 1979). 

 

Smärtfysiologins funktion grundar sig på att den skall fungera som ett varningssystem 

vid vävnadsskada eller en hotande sådan. Hur smärta uppfattas beror på två olika 

aspekter, en sensorisk och en känslomässig del (Werner 2009, ss 31-44).  

Smärta kan ha olika uppkomstmekanismer. Den nociceptiva smärtan är en smärta som 

uppkommer ifrån vävnadsskada eller en hotande sådan. Om en muskel eller hud skadas 

så kallas detta för nociceptiv somatisk smärta. Om däremot något av de inre organen 

exempelvis tarmar innefattas, benämns det som nociceptiv viceral smärta. Om en skada 

uppkommer i centrala eller perifiera nervsystemet benämns den som neurogen smärta. 

Skillnaden mellan nociceptiv smärta och neurogen smärta är att vid neurogen smärta 

skadas en nervstruktur direkt utan någon aktivering av nociceptorer. Psykogen smärta 

benämns den smärtan som uppkommer av en psykisk sjukdom. Denna typ av smärta är 

mycket ovanlig (Werner & Strang 2009, ss. 13-28). 

 

Smärta ur ett fysiologiskt perspektiv 

Nociceptorer finns i all somatisk vävnad och i flertalet av de inre organens vävnader. 

Nociceptorer innebär fria nervändsslut som tillhör a-delta och c-fibrer. A-delta fibrer är  

myelinserade och har därmed en hög ledningshastighet, c-fibrer saknar ett myeliniserat 

hölje och leder därför signaler mycket långsammare. Det finns även A-beta fibrer men 

dessa leder impulser från tryck och beröring. Receptorer som sitter i somatisk vävnad 

reagerar främst på mekaniska stimuli men även till viss del på kemiska stimuli. De 

reagerar även på värme och kyla om temperaturen innebär hot för skada på vävnaden. 

Nociceptorer i de vicerala delarna av de inre organen aktiveras däremot främst vid 

tänjning, ischemi och inflammation. I de vicerala strukturerna så sitter receptorerna inte 

lika tätt som i den somatiska vävnaden vilket innebär att den typen av smärta ofta 

beskrivs som dov och mer diffus, till skillnad från den somatiska smärtan som nästan 

alltid kan lokaliseras relativt exakt. Vid vävnadsskada frisätts en stor mängd av 

leukocyt- och makrofag - medierade ämnen som påverkar nociceptorerna på ett sådant 

sätt att tröskeln för att en impuls skall utlösas sänks, en kraftigare respons utlöses, vilket 

innebär att individen blir mer känslig för smärta. 

 

Samtidigt som detta sker så kopplas även impulserna vidare från talamus till det 

limbiska systemet från vilket den emotionella aspekten av smärtupplevelsen anses 

härstamma. Den sensoriska delen innebär att nociceptiva receptorer aktiveras vid en 

hotande eller pågående vävnadsskada. Dessa impulser leds sedan via A-delta eller c-

fibrer till ryggmärgens bakhorn. Därifrån går signalerna vidare genom det motsidigt 

belägna uppåtgående spinotalamiska systemet till det som benämns som den centrala 

omkopplingsstationen talamus och därifrån leds smärtan vidare till kortex (Werner 

2009, ss. 31-44).  
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Smärtans förlopp – från kortvarig till kronisk 

Övergående smärta innebär en kortvarig aktivering av det nociceptiva systemet med en 

liten eller ingen vävnadsskada, exempel på detta är venpunktion. Akut smärta innebär 

en mer omfattande vävnadsskada ofta i samband med operativa ingrepp, trauma mm. 

Den akuta smärtan skall vara temporär och försvinner efter läkningen av 

vävnadsskadan. Långvarig smärta innebär att smärtan kvarstår i mer än tre månader 

efter att vävnadsskadan har läkt. Om smärtan kvarstår i mer än sex månader efter 

läkning så brukar den benämnas som kronisk (Werner & Strang 2009, s. 12-28; 

Norrbrink & Lundeberg 2014, s. 86). Ihållande smärtor efter ett kirurgiskt trauma som 

varat längre än tre månader klassificeras som kroniska smärtor (Treede et al. 2015). 

 

Klassifikation av smärta 

Det finns ett flertal olika former av smärta. Refererad smärta innebär att smärtan 

upplevs komma från ett annat område än just där skadan uppkommit. Ett exempel på 

refererad smärta är smärta i vänster arm vid hjärtischemi. Oftast är det visceral smärta 

men denna typ av smärta kan även utlösas av djupa inflammationer i somatisk vävnad 

exempelvis muskler. Projicerad smärta innebär att exempelvis en nervbana retas eller 

påverkas vilket leder till att smärtan upplevs i hela nervens innerveringsområde. 

Exempel på detta är om ulnarisnerven i armbågen slås i, då upplevs smärta från 

underarmen och handen. Central sensitisering/sekundär hyperalgesi innebär en ökad 

smärtkänslighet i den vävnad som ligger i närheten av en vävnadsskada. Central 

sensitisering/wind up innebär att om en stimulering av nociceptorer pågår under en 

längre period så kommer fler och fler impulser att fortledas till det centrala 

nervsystemet. Trots att smärtan inte blir kraftigare så kommer den att upplevas som 

mera intensiv (Werner 2009, ss. 31-44).  

Som tidigare nämnts så finns det även en psykisk och känslomässig aspekt på smärta. 

Människans känslomässiga och psykiska resurser är avgörande för hur smärtan 

hanteras. Om de psykiska resurserna tar slut och patienten då får svårt att hantera sina 

känslor och upplevelser så kan den psykiska stressen istället ta form av kroppslig smärta 

(Berglöf 2009, ss. 45-53).  

 

Postoperativ smärta 

Det är känt att postoperativ smärta försvårar situationen för patienten och påverkar 

läkningsprocessen negativt med en ökad risk för tromboembolism, illamående, 

försämrad läkning samt fördröjd mobilisering. Det är därför av stor vikt att systematiskt 

utvärdera behovet av postoperativ smärtlindring för varje patient (Sjöberg 2014, s. 49). 

Det finns flera faktorer som spelar in i patientens mående i det postoperativa förloppet. 

Dessa faktorer kan identifieras redan i den preoperativa förberedelsen av patienten. En 

patient som känner sig väl omhändertagen och är väl informerad om kommande ingrepp 

och förlopp har bättre förutsättningar för att kunna hantera postoperativ smärta (Dihle, 

2013, ss. 89-110). I en studie av Lin & Wang (2005) framkommer det att patienter som 

erhåller en god preoperativ omvårdnad upplever mindre smärta postoperativt och visar 

sig även ha ett kortare postoperativt förlopp.  

 

Kända riskfaktorer för att drabbas av postoperativ smärta är kvinnligt kön, tidigare 

smärtproblematik, ångest och depressiva besvär samt större kirurgiska ingrepp (Kehlet, 
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Jensen & Wolf 2006). Kalkman, Visser, Moen, Bonsel, Grobbee & Moons (2003) fann 

även låg ålder som ytterligare en riskfaktor för att i högre grad drabbas av postoperativ 

smärta. Trots kunskap om riskfaktorer för postoperativ smärta så finns behov av 

ytterligare screeninginstrument med syfte att förutse postoperativ smärta (Vadivelu et 

al. 2016). Om patientens risk för att drabbas kan förutses i högre grad, inte bara relaterat 

till typen av ingrepp utan även till den unika individen, så kan strategin för 

smärtbehandling skräddarsys för varje enskild patient, framförallt för de med låg 

smärttröskel. Om detta är möjligt så skulle patienten kunna besparas mycket lidande och 

även risken för komplikationer som är relaterade till postopertiv smärta skulle kunna 

minska (Trikha & Sing 2013).  

I tidigare genomförda litteraturöversikter visar det sig att cirka 30 % av patienterna som 

genomgått dagkirurgi drabbades av medelsvår till svår postoperativ smärta (Dolin, 

Bland & Cashman, 2002). 

Det har i senare studier visat sig att mellan 10-50 % av patienter som genomgått en 

operation drabbas av kronisk smärta i det opererade området. Dessutom visar det sig att 

2-18 % upplever smärtan som moderat till svår (Johansen, Romundstad, Nielsen, 

Schirmer & Stubhag 2012; Kehlet, Jensen & Woolf 2006).  

 

Trots att det skett en stadig utveckling av behandlingen av postoperativ smärta de sista 

åren så fann man i en uppföljande studie 2014 att fortfarande över 80 % av patienterna i 

studien drabbades av postoperativ smärta. Detta är en ökning i jämförelses med 

liknande studier som gjorts med 10 och 20 års mellanrum (Warfield & Kahn, 1995; 

Apfelbaum, Chen, Mehta & Tonga 2003; Tong, Habib, Miller, White & Apfelbaum, 

2014). Tre fjärdedelar av dessa patienter upplevde smärtans intensitet som moderat till 

extrem (Tong et al. 2014). 

 

Kronisk smärta 

De flestas uppfattning är att smärta efter kirurgi försvinner inom kort efter 

genomgången läkning. Under senare år har det dock visat sig att betydligt fler drabbas 

av kvarvarande smärtor efter kirurgi även vid vanliga rutinkirurgiska ingrepp såsom 

bråckkirurgi. Orsaken till dessa smärtor tycks dock vara ofrånkomlig då de uppstår på 

grund av nervskador som orsakats av det dagkirurgiska ingreppet, så kallad neuropatisk 

smärta. I 10-50 procent av fallen följs den akuta postoperativa smärtan av en kronisk 

smärta och i 2-10 procent av fallen beskrivs den som svår. Eftersom förekomsten av en 

kronisk postoperativ smärta är så pass vanlig så utgör detta en utmaning för den 

professionella vården (Gordh 2014, ss. 21-22).  

 

Konsekvenser av långvarig smärta 

Att möta patienters smärtproblematik är för många vårdgivare ett komplext område. Att 

behandla patienters smärta utan framgång kan leda till ovisshet i den fortsatta 

behandlingen. Den näst vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning i Sverige är smärta 

(Gordh 2014, ss. 21-22) och som tidigare nämnts är postoperativ smärta den vanligaste 

orsaken till att dagkirurgiska patienter efter hemgång behöver återuppta kontakten med 
sjukvården. Det är även den vanligaste orsaken till varför dagkirurgiska patienter 

behöver återinläggas på sjukhus (Vadivelu et al. 2016). 
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Då långvarig smärta efter operation kan försätta patienten i ett plågsamt lidande så är 

det av stor vikt att personal inom flera specialiteter har hög kompetens i utredning och 

behandling av smärta. När patienten drabbas av långvarig smärta kan detta få, 

samhällsekonomiska konsekvenser. Höga sjukskrivningstal ger stora kostnader för 

samhället (Gordh 2014, ss. 21-22). De totala kostnaderna för samhället i Sverige uppgår 

till 87,5 miljarder SEK sett till vårdkostnader, sjukskrivning och produktionsbortfall och 

hos de patienter som drabbas av kronisk smärta ses en mycket låg livskvalité (SBU 

2006). 

 

Kronisk smärta kan leda till allvarliga följder för patienten. Vanliga konsekvenser är 

påverkan på det dagliga livet genom sömnstörningar, inte kunna motionera, inte kunna 

delta i sociala aktiviteter eller inte ens kunna ha en självständig livsföring. Många 

upplever störningar i samlivet med sina partners och svårigheter att bibehålla en bra 

relation till sin familj. Ekonomisk påverkan drabbade ett flertal då de uppgav att deras 

anställning påverkats av deras smärtproblematik. Ytterligare konsekvenser av kronisk 

smärta var att mellan 11-29% diagnostiserades med depression till följ av sin 

smärtproblematik (Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen & Gallacher, 2006). 

 

Smärtsamt lidande 

Smärta framkallar ofta en emotionell reaktion, lidande. Lidande innebär att smärtan 

uppfattas som ett hot mot patientens existens och välbefinnande och framkallar en 

smärtreaktion som utspelar sig mot omvärlden. Hur smärtan tolkas av omvärlden beror 

ofta på hur patienten återger smärtans intensitet genom sitt beteende. Lidandet påverkas 

till stor del av tidigare erfarenheter och förväntningar. Beroende på vilken religion eller 

kultur som patienterna tillhör så kan smärta tolkas, upplevas och uttryckas på olika sätt. 

Ett exempel på detta är sägnen om att individer från Finland har en mycket återhållsam 

hållning mot smärta. Lidandet kan även återspeglas genom depression och ångest 

problematik vilket kan leda till ökad smärta då patienten inte har de känslomässiga 

resurserna för att hantera det lidandet som smärta orsakat (Hægerstam 2009, ss. 54-63). 

Centralt för den som vårdar är att lindra lidande samt att ha kunskap och förståelse för 

de olika dimensioner som smärtan för med sig. Att lida kan förknippas med att utså och 

genomleva smärta, att vara bärare av smärta och att uthärda smärta. Kroppslig smärta är 

en uppenbar orsak till lidande inom vården (Arman 2017, s. 213). Lidande som uppstår 

till följd av vård betecknas som ett vårdlidande och ses som ett onödigt lidande. För att 

eliminera detta onödiga lidande är det av stor vikt att medvetet eftersträva en god vård 

och ha ett etiskt förhållningssätt. Detta uppnås genom att vårda med grund i kärlek och 

ansvar för sin medmänniska (Eriksson 1994, ss. 92-94). Ett lidande som är orsakat av 

den som vårdar kan hos patienten skapa känslor av hot mot den egna existensen och 

värdigheten. Trots att orsaken till patientens lidande ligger hos den som vårdar är det 

lätt att patienten själv tillskriver sig skulden och skäms över sin svaghet och därmed 

uppstår det onödiga vårdlidandet (Wiklund 2003, ss 104-105). 

 

Att vara självständig och ha kontroll över sin kropp ses av de flesta som en självklarhet. 

Människor som drabbas av skada eller sjukdom kan komma att uppleva kroppen som 

sårbar. Varje förändring av kroppen blir en förändring av tillgång till livet. Närvaro av 
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smärta, som vid sjukdom eller skada ställer ökade krav på kroppen och ett behov av 

hjälp uppstår i avsikt att lindra eller bota. Sjukdom eller skada i kroppen kan komma 

som en överraskning och kan ge upphov till något oförutsägbart i livet. Människors 

sjukdom eller skada inskränker på tillgång till livet. Känslor av maktlöshet kan uppstå 

då sjukdom eller skada tar makten över kroppen vilket medför begränsningar av tillgång 

till det vardagliga livet och lidandets kamp tar vid i syfte att söka lindring (Lindwall 

2004). 

Wiklund (2003) beskriver kroppen som ett verktyg för människan att få kontakt med 

omvärlden. Om något händer kroppen så kan inte bara tillgången till omvärlden 

förändras utan detta även leda till att människans bild av sig själv förändras.  

Vidare beskriver Wiklund (2003) att om människans självbild hotas eller påverkas så 

kan det orsaka ett lidande. Det finns olika former av lidande. Sjukdomslidande är det 

som kan framkallas av de olika problem som kan uppstå i samband med sjukdom eller 

skada. Sjukdomslidande anses vara väl förknippat med de begränsningar som de 

upplevda symtomen har på patientens livsföring (Wiklund 2003, ss. 102-104).  

 

För de människor som upplever lidande kan situationen på flera sätt upplevas som 

outhärdlig. Ett lidande kan utryckas på olika sätt beroende på omständigheter och hur 

människan upplever sin situation. Vissa försöker fly från sitt lidande medan andra 

försöker övervinna det. Oavsett hur människan genomlever sitt lidande finns där alltid 

en strävan att söka lindring. Det kan yttra sig på olika sätt såsom befrielse eller 

försoning med lidandet. Vid uppkommen sjukdom eller ohälsa kommer människans 

livssituation att påverkas och ett livslidande uppstår. Saker och ting som tidigare varit 

en självklarhet kan plötsligt tas ifrån en och utgöra ett hot mot den mänskliga existensen 

eller innebära begränsningar i det vardagliga livet (Eriksson 2018, ss. 315-415).  

Om sjukdomens eller skadans begränsningar upplevs ha en kraftig inverkan på 

patientens liv, så kraftigt att hela ens existens påverkas eller hotas uppkommer ett 

livslidande. Detta innebär dels att patienten upplever sin nuvarande livsstil som hotad 

men även en begräsning på en görande nivå då man inte längre upplever sig ha samma 

tillgång till omvärlden längre. Detta beror på att kroppen, ens verktyg för att uppleva 

denna tillgång, sviker och en förändring har skett, en begränsning av livsvärlden har 

uppkommit till följd av sjukdomen eller skadan (Wiklund 2003, ss. 108-110).    

 

Smärtbedömning – analys och skattning 

 

Norrbring, Lund & Lundberg (2014, s. 11) beskriver smärta som en subjektiv 

upplevelse. Det är därför svårt för den utomstående att bedöma patientens upplevelse av 

smärta och därför behöver patienten själv skatta sin smärta. De beskriver även att 

patientens egen skattning av den upplevda smärtan inte bara ger information om den 

nuvarande smärtupplevelsen utan även är viktigt för att kunna bedöma eventuella 

behandlingsåtgärder som använts och skall användas mot smärtan. Då smärta är en 

subjektiv upplevelse är det viktigt att använda någon form av mätinstrument för att 

försöka fånga patientens subjektiva smärtupplevelse på ett objektivt sätt.  

Detta är även något som Reed & Van Nostran (2014) håller med om då de beskriver 

smärta som en fullständigt personlig, subjektiv upplevelse som även påverkas av 
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tidigare smärtupplevelser och patientens känslomässiga status. Ålder, kultur och kontext 

beskrivs som andra faktorer som påverkar patientens smärtupplevelse och hur den 

återges. 

 

Smärtskattning 

När en patient drabbas av smärta är det viktigt att inhämta information från patienten då 

smärta är en subjektiv upplevelse. Patientens beskrivning av smärta är en viktig del av 

kartläggningen av den upplevda smärtan men ger också vägledning i olika 

behandlingsstrategier samt utvärdering av dessa. Smärtskattning sker med fördel över 

tid och upprepade gånger. Till hjälp finns ett flertal smärtskattningsskalor att tillgå 

(Norrbrink, Lund & Lundberg 2014, s. 86). Om patienten drabbas av akut eller 

postoperativ smärta behöver det göras upprepade smärtskattningar. Mätinstrumentet bör 

med fördel vara enkelt att använda (Unneby 2018). Det finns tre rekommenderade 

endimensionella skalor: numerisk skala, verbal beskrivande skala och visuell analog 

skala som används vid bedömning av smärtans intensitet (Hjermstad Jensen et al. 2011).  

 

Numerisk skala (NRS) 

Vid användande av den numeriska skalan (NRS) får patienten uppskatta sin smärta 

mellan 0 (ingen smärta) och 10 (värsta tänkbara smärta). Patienten uppger antingen 

verbalt sin upplevda siffra på skalan eller genom att markera med ett kryss på en 

pappersskala. Användandet av NRS är enklare då den inte kräver några hjälpmedel 

(Unneby 2018, Breivik et al. 2008). 

 

Verbal beskrivande skala 

Den verbalt beskrivande skalan kan med fördel användas till de patienter som tycker det 

är enklare att uttrycka sin upplevelse med ord och uttryck. Exempel på en sådan skala 

kan vara; ingen smärta, lätt smärta, måttlig smärta, svår smärta, outhärdlig smärta 

(Unneby 2018). I en studie av (Williamsson & Hoggart 2005) framkommer det att 

patienter hellre föredrar den verbalt beskrivande skalan för dess enkelhet att använda 

men att den i klinisk praxis saknar känslighet och lätt kan missförstås.  

 

Visuell analog smärtskala (VAS) 

Slutligen beskrivs den visuellt analoga smärtskalan (VAS) där patienten med hjälp av 

ett kryss eller en markör markerar ut sin upplevda smärta utmed en 100 mm lång linje. 

Skalan har ändpunkter som anger 0 (ingen smärta) och 100 (värsta tänkbara smärta). 

Resultatet avläses av personalen på andra sidan av mätstickan som är graderad i mm 

från 0 – 100 mm (Unneby 2018). I en artikel av Breivik et al. (2008) anges VAS-skalan 

vara ett validerat hjälpmedel som ger adekvat bedömning av smärta och kan bidra till 

framgångsrik smärtlindring (Breivik et al. 2008). 

 

Perifer venkateter (PVK) 

Perifer venkateter (PVK) är en tunn plastslang/kateter som påträdd på en nål införs i en 

ven och därmed ger tillgång till patientens blodomlopp. Syftet med PVK är att 
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exempelvis kunna tillföra patienten läkemedel och vätskor (Ebefors, Hammarskjöld & 

Wahl 2018).  

 

PVK och smärta 

Att genomföra detta ingrepp på patienten är kopplat till en viss grad av smärta. I en 

studie fann man att PVK sättning genererade ett VAS värde på 25mm i medel (23-

28mm) och att fler stick var förknippat med en ökad smärtupplevelse (Fields, Nicole & 

Ku 2014). Även placeringen av PVK har relevans för patientens smärtupplevelse. Om 

PVK placeras på handryggen så är det förknippat med en signifikant högre 

smärtupplevelse än om den placeras i armvecket (Goudra, Galvin, Sing & Lions 2014). 

 

Handläggning av dagkirurgiska patienter 

På operationsdagen kommer patienten till den dagkirurgiska avdelningen ifrån hemmet.  

Patienten blir mottagen av en sjuksköterska och tillsammans går de igenom en blankett 

kring patientens hälsostatus. Processen för den dagkirurgiska patienten är att patienten 

innan operationen skall vara polikliniskt undersökt, informerad och utvärderad innan 

ankomst. Vilka prover och undersökningar som behövs göras i förväg avgörs av 

patientens totala status. Patienten ges möjlighet att ställa frågor om operationen och om 

anestesin. Efter att ha bytt kläder tas patienten in till operationssalen och får träffa övrig 

personal, perifera venkatetrar sätts, identitet kontrolleras med mera. Därefter inleds 

anestesin när både patienten och övrig personal är redo. När operationen är klar väcks 

patienten inne på operationssalen för att därefter tas till den postoperativa enheten. Där 

övervakas patientens status, smärta och vitala parametrar kontrolleras genom att mäta 

exempelvis puls och blodtryck. Innan patienterna får gå hem så ska de helst ha ätit 

något, de ska ha fått information av kirurgen och även råd om smärtlindring och 

information om vart de ska vända sig om eventuella frågor eller om problem skulle 

uppstå (Naalsund & Steen-Hansen 2013, ss. 465-477). 

 

Kostnader för sjukvården 

Beräkningar visar att en normalt utrustad operationssal frånsett dyra specialmaterial 

kostar 10 000 kr/tim. I den beräkningen uppgår de moderna läkemedlen dvs Propofol 

och Remifentanil till en läkemedelskostnad på ca 150 kr/tim vilket motsvara ca 1,5 % 

av den totala kostnaden (Enlund et al. 2014, s. 86). 

Kostnadseffektivitet 

Tack vare dagens moderna anestesiläkemedel som snabbt bryts ner i kroppen och som 

ger en mycket styrbar anestesi med god analgesi, kan de doseras lägre än när de äldre 

opioiderna användes. Användandet av dessa moderna läkemedel har stor betydelse för 

patienten och sjukvården. Genom snabbare återhämtning undviks ett segdraget 

postoperativ förlopp. Den snabba återhämtningen minskar även behovet av 

personalinsatser och sjukvård i det postoperativa förloppet, vilket resulterar i att resurser 

och övervakningsplatser bättre kan frigöras till patienter med speciella behov. Ett 

förekommande problem hos patienter efter operation är postoperativt illamående. 

Förutom att postoperativt illamående är besvärande för patienten så innebär det även en 
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risk, då detta kan öka risken för bland annat aspiration, sårruptur och dehydrering. 

Dessa oönskade komplikationer medför även att tiden på den postoperativa avdelningen 

förlängs samt att patienten oplanerat kan behöva bli inlagd på sjukhus till följd av detta. 

Användandet av moderna anestesiläkemedel såsom Propofol har visat att incidensen av 

postoperativt illamående har kunnat reduceras (Enlund et al. 2014, ss. 85-88). 

 

PROBLEMFORMULERING 

En av anestesisjuksköterskans huvuduppgifter är att lindra patientens smärta både pre-, 

per- och postoperativt. Ett av målen är att patienten ska uppleva god smärtlindring 

postoperativt för att undvika negativa upplevelser av operationen samt att undvika 

postoperativa komplikationer.  

 

Postoperativ smärta är ett vanligt förekommande problem, vilket tidigare forskning har 

visat. Att den postoperativa smärtan dessutom i hög grad leder till kronisk smärta har 

forskningen också visat. Om vi med en enkel metod kan förutse vilka patienter som 

drabbas av postoperativ smärta så skulle det i ett tidigt skede vara möjligt att sätta in 

förebyggande åtgärder. Detta skulle förhoppningsvis kunna minska antalet som drabbas 

av postoperativ smärta och efterföljande kronisk smärtproblematik. I princip alla 

patienter som skall opereras får en PVK. Om en VAS skattning i samband med denna 

enkla åtgärd kan förutse vilka som löper en högre risk för att drabbas av postoperativ 

smärta så skulle mycket lidande kunna undvikas.  

 

SYFTE 

Syftet är att undersöka om VAS skattning ≥ 2 i samband med PVK sättning är en 

bra/giltig indikator för att förutse om en patient löper hög risk för att drabbas av 

postoperativ smärta. 

 

METOD 

Innan påbörjad studie erhöll författarna godkännande för genomförandet av 

datainsamlingen av verksamhetschefen för anestesikliniken vid det berörda sjukhuset 

samt av vårdenhetschefen vid operationsavdelningen där datainsamlingen genomfördes. 

Författarna närvarade de två första dagarna när datainsamlingen påbörjades. Detta 

gjordes för att säkerställa att personalen förstått instruktionerna samt att data insamlades 

på ett korrekt sätt. Under datainsamlingens gång hade vi en kontinuerlig återkoppling 

för att försäkra oss om att allt fungerade. 

 

Ansats 

Studien som genomfördes var en kvantitativ prospektiv observationsstudie. Urvalet 

skedde genom ett slumpmässigt klusterurval, då alla patienter som uppfyllde 

inklusionskriterierna och råkade vara på den dagkirurgiska enheten mellan de datum där 

vår studie genomfördes blev tillfrågade om att medverka i studien (Trost & Hultåker 

2016, ss. 35-36). 
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Inklusionskriterier: 

1. Patienter som opererades på den dagkirurgiska enheten på ett västsvenskt 

sjukhus mellan datum 6/2-15/2-19. 

2. Ålder > 18 år. 

3. Kunna använda en VAS-sticka/förstå instruktioner. 

4. Vilja medverka i studien. 

 

Exklusionskriterier: 

1. Någon form av lokalbedövningsmedel har applicerats på stickstället inför PVK - 

sättningen exempelvis emlaplåster.  

 

Datainsamling 

Data insamlades genom att personalen på pre- och postoperativ avdelning fick fylla i en 

enkät med olika svarsalternativ vid olika tidpunkter, från ankomst till hemgång under 

patientens vistelse på den dagkirurgiska enheten (Bilaga 1). 

Enkäten utformades med stöd utifrån enkätboken (Trost & Hultåker 2016 ss. 65-94). 

 

Dataanalys 

Den insamlade datan analyserades i statistikprogrammet SPSS version 25.  

Gruppindelning av patienter gjordes efter VAS - värde vid PVK - sättning. Den ena 

gruppen hade VAS < 2 och den andra hade VAS ≥ 2. Dessa två grupper jämfördes 

sedan med lämpliga test. Vid jämförelse av VAS - värden användes Mann - Whitney U 

- test. Övriga jämförelser gjordes med t – test. Alla tester var två-sidiga (Brace, Kemp & 

Snelgar 2016, ss. 108-127).  

 

Att olika tester användes förklaras av att VAS bedöms innehålla data som inte är 

normalfördelade och som baseras på en ordinalskala där värdena kan rangordnas men 

där det är inte jämna steg mellan dem. Övriga data behandlades som normalfördelade 

data enligt en kvotskala då det fanns en säker nollpunkt och en säker skalstege. Exempel 

på detta är tid på postoperativ avdelning och mängden smärtlindrande läkemedel i 

milligram (Borg & Westerlund 2013, ss. 29-33). 

 

Spearmans test användes för att utvärdera om det förelåg en korrelation mellan VAS -

skattning vid PVK - sättning och VAS - skattning vid ankomst till postoperativ 

avdelning, VAS - skattning vid hemgång, total tid på postoperativ avdelning samt total 

mängd opioider som givits postoperativt. Spearmans test rekommenderades om en eller 

båda av variablerna inte bedömdes vara normalfördelade (Borg & Westerlund 2013, ss. 

149-164). Chi - två test användes vid jämförelse av grupperna VAS < 2 och VAS ≥ 2 

(Borg & Westerlund 2013, ss. 381-390). Ett p-värde < 0,05 bedömdes som signifikant. 

 

Etiska överväganden 

Studien följde vetenskapliga rådets fyra allmänna huvudkrav som är samtyckeskravet, 

informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialiteskravet. Informationskravet 

uppfylldes genom att deltagarna fick både muntlig och skriftlig information om studien 

(Bilaga 2). Samtyckeskravet uppfylldes då inga data insamlades utan patientens 

godkännande och medverkan. Nyttjandekravet uppfylldes genom att insamlad data 
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endast användes för denna uppsats och ej för kommersiellt bruk. Konfidentialitetskravet 

uppfylldes då ingen av den insamlade datan kunde hänföras till enskild fysisk person 

(Vetenskapsrådet u.å).  

 

  

RESULTAT 

Tio dagar under vintern 2019 opererades 73 patienter på en dagkirurgisk enhet i västra 

Sverige. Av dessa kunde 64 inkluderas i studien tre valde att inte delta, tre motsvarade 

inte inklusionskriterierna och tre exkluderades av att enkäten inte var fullständigt ifylld. 

Populationen var 51 % män och medianåldern var 61 år (25:e – 75:e percentilen 48 – 

71). Patienterna var relativt friska då mer än 90 % var ASA I och II (Diagram 1 och 2).

  

Diagram 1. Könsfördelning. (n= 64).           Diagram 2. ASA-klassificeringar (n= 64). 

    
 

Den vanligaste placeringen av PVK var på handryggen och den vanligaste storleken var 

rosa (1,1 mm). I nästan 86 % lyckades PVK sättas vid första försöket (Diagram 3-5). 

 

Diagram 3. PVK-placering (n= 64).                         Diagram 4. PVK-storlek (n= 64).                  
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Diagram 5. Lyckat första PVK-försök (n= 64). 

 
 

Den mest frekventa anestesiformen var generell anestesi. Nästan ¾ av operationerna 

genomfördes i generell anestesi (Diagram 6). 

 

Diagram 6. Anestesiform (n= 64). 

 
 

Den vanligast förekommande operationstypen var bråckoperationer (Diagram 7).  

 

Diagram 7. Operationstyper (n= 64). 
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Patienternas upplevde inte någon större uppmätt smärta under vistelsen på postoperativ 

avdelning. Varken vid ankomst eller vid hemgång från postoperativ avdelning 

uppmättes några särskilt höga värden. Patienternas vistelse på postoperativ avdelning 

varade i genomsnitt 4 timmar och 12 minuter, vissa stannade dock så kort tid som 20 

minuter (Tabell 1).  

 

Tabell 1. VAS-skattning och tid på postoperativ avdelning. 

N=(64) VAS vid 

PVK-

sättning 

VAS 

ankomst 

postop 

VAS 

hemgång 

Tid på postop (min)  

Median 

VAS-

(mm) 

10,5 0,0 8,00 Medel 252 

25:e 

percentilen 

5,0 0,0 0,0 Min 20 

75:e 

percentilen 

22,0 0,0 20,0 Max 496 

 

Den vanligaste formen av smärtlindring var T. Oxynorm. Dock kan man se att 

patienterna i genomsnitt inte krävde några större mängder opioider efter operationen 

under vistelsen på den postoperativa avdelningen (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Konsumtion av opioider. 

N=(64) Alfentanil Ketogan Morfin T. Oxynorm Total 

mängd 

opiod 

Medel (mg) 0,004  1,6 0,2 1,6 3,4 

Min 0 0 0 0 0 

Max 0,25 10,0 7,0 10,0 15,0 

Total åtgång 

(mg) 

0,25 97,5 12,0 105 214,8 
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I jämförelse av de båda grupperna (n= 64) sågs endast signifikant skillnad i ålder. I 

gruppen med VAS < 2 sågs en medianålder på 65 år medan i gruppen med VAS ≥ 2 

sågs en medianålder på 53 år (p=  0,025) och i andelen lyckat första venvägsförsök (p= 

0,04). I diagram 8 jämförs de två grupperna med avseende på ett antal olika parametrar. 

 

Diagram 8. Jämförelse mellan grupperna. 

 
Den enda signifikanta skillnaden mellan de två grupperna vad avser patientens 

smärtskattning sågs som förväntat vid PVK - sättning. I övrigt sågs trender som 

indikerade att patienterna som skattade smärtan vid PVK sättning till ≥ 2 hade mera 

problem med smärta postoperativt, men inga signifikanta skillnader kunde påvisas 

(Tabell 3-5). 
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Tabell 3. VAS - skattning vid PVK - sättning och vid ankomst till postoperativa 

avdelningen samt vid hemgång. 

 VAS < 2 (n= 41) VAS ≥ 2 (n=23) p-värde angivet om 

p < 0,2 

VAS PVK-sättning    

Median (mm) 6,0 24,0 P = < 0,01 

25:e percentilen 2,5 21,0  

75:e percentilen 10,5 38,0  

Min (mm) 0,0 20,0  

Max (mm) 17,0 71,0  

VAS ankomst 

postop 

  P = 0,09 

Median (mm) 0,0 0,0  

25:e percentilen 0,0 0,0  

75:e percentilen 0,0  20,0  

Min 0,0 0,0  

Max 71,0 76,0  

VAS vid hemgång   P = 0,09 

Median (mm) 5,0 16,0  

25: percentilen 0,0 0,0  

75:e percentilen 12,5 25,0  

Min 0,0 0,0  

Max  42,0 55,0  

 

Tabell 4. Tid på postoperativ avdelning. Ingen signifikant skillnad kunde ses vad avser 

tid på postoperativ avdelning (Tabell 4).  

 VAS < 2 (n= 41) VAS ≥ 2 (n= 23)  

Tid på postop    

Medel (min) 248 261  

Min 20 125  

Max 495 425  

 

Tabell 5. Konsumtion av opioider.  

 VAS < 2 (n= 41) VAS ≥ 2 (n= 23)  

Tot mängd opioid 

(mg) 

   

Medel (mg) 2,4 5,1 P = 0,05 

Min 0,0 0,0  

Max 15,0 15,0  

 

Spearmans korrelationstest genomfördes för att testa sambandet mellan VAS vid PVK-

sättning och VAS vid ankomst till postoperativ avdelning, VAS vid hemgång, tid på 

postoperativ avdelning och den totala mängden opioider som givits postoperativt. Inget 

signifikant samband vid dessa jämförelser kunde påvisas.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Variablerna som granskats och redovisas i denna studie anses svara mot syftet. All data 

som redovisas anses relevanta för att styrka de fynd som redovisats. Variablerna som 

insamlats fanns samlade på svarsenkäten och innebar inga nya/ovana frågor för 

personalen som samlade in data. Variablerna som granskats och samlats in bedöms som 

relevanta för att testa hypotesen att riskpatienter för postoperativ smärta kan identifieras 

eftersom alla variabler kan ge en bild av patientens smärtkänslighet. Enkätfrågorna som 

användes har till viss del inhämtats från Persson, Pettersson, Dyrehag & Åkeson (2016) 

studie. Utformningen av enkäten har gjort med stöd av Trost & Hultåker (2016, ss. 65-

94). Utformningen och frågorna har sedan granskats av en professor med lång 

erfarenhet av denna typ av studier. All data som samlats in i studien redovisas. 

Jämförelseprövning har gjorts på de variabler som anses svara mot syftet. En svaghet 

med utformningen av studiens enkät kan vara frågan om mängden smärtlindring. Då 

denna fråga lämnar utrymme för eventuella fel eftersom behandling med smärtlindrande 

läkemedel redovisas med fritext. Ett icke ifyllt område skulle kunna indikera att 

patienten inte fått någon smärtlindring eller att den mänskliga faktorn har spelat in och 

personalen missat att redovisa. Alla beräkningar är gjorde i SPSS som är ett beprövat 

och välrenommerat statistikprogram. Få bortfall genom ofullständiga enkäter vars svar 

ej tagits med i studien är ytterligare en styrka för studiens trovärdighet.  

 

Visuell Analog Skala är ett av de kanske vanligaste och mest validerade sätten att skatta 

smärta inom vården (Breivik et al. 2008). Att detta välbeprövade instrument används 

gör att fynden har en bra generaliserbarhet. Då VAS skattning är en normal procedur i 

den postoperativa vården som sedan dokumenteras på ett standardiserat sätt ökar 

trovärdigheten av de redovisade data. Då samtliga patienter på den dagkirurgiska 

enheten inkluderats i studien oavsett tidigare sjuklighet, kön, ålder, typ av operation 

eller val av anestesimetod, så gör vi bedömningen att resultaten har en god 

generaliserbarhet. En stor spridning vad avser både operationstyper och anestesiform är 

en bra grund. Populationen anses väl spegla den grupp i samhället som genomgår 

elektiv kirurgi sett till såväl ålder som kön vilket också leder till en god 

generaliserbarhet. Få bortfall och god ifyllnad av enkäten är ytterligare en styrka. En 

svaghet är dock storleken på populationen. Då storleken är relativt liten så är det svårt 

att kunna dra några säkra slutsatser av fynden som gjorts. 

  

Att all mätning har genomförts på samma sätt med likadana VAS-stickor styrker 

resultatets reliabilitet. Eftersom den enheten där studien genomförts är av den mindre 

sorten så består den av en mindre personalgrupp vilket gjort att det är få personer som 

genomfört all datainsamling. Att VAS som är ett beprövat instrument för smärtskattning 

avvänds är ytterligare en styrka (Breivik et al. 2008). 

En annan utformning när det gäller tidpunkter för redovisat VAS värde kunde ha gett ett 

annat resultat. Om man i likhet med Persson et al. (2016) gjort mer frekventa VAS 

mätningar under hela vårdtillfället så hade kanske ett annat resultat framkommit. Tyvärr 
medgav inte tiden för studien en sådan utformning. Inom den valda tidsperioden när 

studien genomfördes så inföll tyvärr en neddragning av verksamheten vilket gjorde att 

färre patienter kunde inkluderas i studien än förväntat.  Enkäten innehöll inga avvikande 
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frågor jämfört med de som normalt ställs under vistelsen på den dagkirurgiska enheten. 

Enkäten innebar endast ett strukturerat sätt för personalen att samla in data enligt gängse 

rutin vilket är en styrka för studien.  

 

                                    Bild 1. VAS-sticka. 

 
                                  Bild 2. VAS-sticka. 

 

 

Resultatdiskussion 

Inga signifikanta samband mellan den skattade smärtan vid preoperativ PVK-sättning 

och postoperativ smärtproblematik kunde påvisas. Men det fanns en trend som 

indikerade att patienterna som skattade smärtan vid PVK-sättning högt också krävde 

mer analgetika postoperativt (p= 0.05). Med tanke på stickprovets begränsade storlek så 

kan detta resultat tolkas som hypotesgenererande. En större studie behövs för att 
säkerställa eller avvisa de eventuella samband som utvärderats. Resultaten som 

redovisas i studien bedöms som trovärdiga. Tyvärr är dock stickprovets storlek 

begränsat vilket därmed begränsar den statistiska styrkan. Om en större population hade 

granskats hade eventuellt nollhypotesen kunna förkastats vad avser samband mellan 

uppskattad smärta vid nålsättning och postoperativ smärtproblematik. 

 

Gruppjämförelser 

En styrka för resultatet är att det inte kunde urskiljas någon större skillnad mellan de två 

olika grupperna när det gällde operationstyp, anestesityp, PVK storlek, PVK placering 

och ASA-klass. Detta innebär en låg risk för att dylika faktorer skulle ha påverkat 

resultatet. Av de tidigare presenterade riskfaktorerna kunde vi se att lägre ålder kan vara 

en eventuell riskfaktor då de yngre patienterna skattade sin smärta högre vid PVK-

sättning. Vi fann dock inte kön som någon eventuell indikator för att drabbas av 

postoperativ smärta. Dock är studiestorleken för liten för att kunna dra några säkra 

slutsatser av fynden.   

 

Smärtnivåer 

Vi fann att personalen och anestesimetoderna verkade fungera väl. Patienterna hade i 

allmänhet låga VAS - värden både vid ankomst till den postoperativa avdelningen och 

vid hemgång. Även om de finns svaga indikationer att den ena gruppen har upplevt mer 

smärta än den andra så hamnar båda grupperna på vad som kan anses rimliga 

smärtnivåer. Vi fann ett median värde för den ena gruppen (VAS= 5mm) och i den 

andra gruppen (VAS=16mm) vid hemgång.  Vi fann inga signifikanta skillnader i VAS 
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värden mellan de två grupperna. Om vi i likhet med Persson et al. (2016) Persson & 

Åkesson (2018)  samlat in frekventa VAS - mätningar under patienternas vistelse på den 

postoperativa avdelningen, hade kanske en signifikant skillnad i VAS - värde mellan 

grupperna kunnat urskiljas. Persson et al. (2016) Persson & Åkesson (2018)  fann i sina 

studier en skillnad mellan grupperna där de som skattade VAS ≥ 2 vid PVK - sättning 

hade median VAS värde på 58 mm respektive 30 mm  vid ankomst till den postoperativa 

avdelningen respektive vid hemgång i jämförelse med de som skattade smärtan till < 2 

vid PVK sättning där motsvarande medianvärden var 29 mm och 2 mm. 

Om man sätter detta i förhållande till att på VAS stickan så är 10 mm lika med lätt 

smärta och 30 mm måttlig smärta så kan vår studiepopulation anses vara välbehandlad. 

Detta innebär att personalen på den postoperativa enheten där studien genomfördes 

uppfyller verksamhetens mål väl vilket innebär att ingen patient skall lämna enheten 

med ett VAS - värde över 40 mm. Även i jämförelse med andra studier som genomförts 

så skattar vår studiepopulation smärtan lågt i den postoperativa fasen. I Myles et al 

(2017) studie så fann man att patienterna själva upplevde ett VAS-värde på 33 mm som 

acceptabelt i ett postoperativt skede vilket indikerar att våra patienter var välbehandlade 

sett till VAS - värde.  

 

Postoperativ smärtlindring 

En väl behandlad postoperativ smärta vilket vår population verkar leva upp till, borde 

kunna minska risken för att utveckla svåra kroniska smärtor i efterförloppet av en 

operation. Därmed undviks de förändringar och konsekvenser som kan uppkomma till 

följd av den postoperativa smärtan som Brevik et al (2006) fann. Även om en trend 

kunde utskiljas att patienterna som skattade smärtan högre vid PVK - sättning behövde 

mer smärtlindring postoperativt, så stämmer fördelningen av mängden akutopioder som 

givits postoperativt väl med de VAS - värden som redovisas i mätningarna. Det faktum 

att tablett Oxynorm var den vanligaste formen av smärtlindring istället för de 

snabbverkande intravenösa alternativen indikerar att antingen upplevde patienten oftast 

inga akuta kraftiga smärtgenombrått eller så var personalen lyhörd och observanta på 

tidiga förändringar i patientens smärtupplevelse, vilket gjorde att intravenösa opioder 

kunde undvikas. Om den postoperativa smärtan kan hållas i nivå med vad vi fann, så 

skulle det innebära att ett stor lidande kan undvikas. Resultaten indikerar att personalen 

är duktig på att se om patienten behöver smärtlindring. Detta minimerar risken för att 

patienten skall drabbas av ett sjukdomslidande. I förlängningen innebär det också en 

minskad risk för att drabbas av ett livslidande. Man undviker sannolikt den formen av 

lidande som att leva med kronisk smärta kan innebära, eftersom många av dessa 

patienter upplever en begränsning av sin livsföring.  

Resultatet indikerar också att det är låg risk för att patienterna skulle uppleva ett 

vårdlidande. Wiklund (2003, ss.104) beskriver vårdlidande som ett lidande som 

uppkommer till följd av brister i vård eller behandlingar. Kombinationen av 1) 

standardvårdplaner gällande anestesi verkar fungera väl vad det gäller smärtlindring och 

2) att personalen på den postoperativa avdelningen verkar vara lyhörd för patienternas 

upplevelse av smärta, gör att risken för att patienterna skall uppleva ett vårdlidande 

minimeras.  
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Standardvårdplan vid elektiv kirurgi 

Vanligtvis används, vid elektiv kirurgi standardiserande vårdplaner vad det gäller 

anestesi (Naalsund & Steen-Hansen 2013, s. 469). Detta kan innebära en risk för 

patienterna då vissa är mer smärtkänsliga än andra och därmed löper en högre risk för 

att drabbas av svår postoperativ smärta och därmed kan löpa en högre risk för att 

utveckla kroniska smärtor (Nilsson Mjöbo, Werner & Rudin 2011). I vår studie verkade 

dock standardvårdplanerna fungera väl överlag då få patienter hade ont när de vaknade 

trots frekvent användande av dagens kortverkande anestesiläkemedel. Om vissa 

upplevde ökad smärta under vistelsen på den postoperativa avdelningen så verkade 

dessa patienter ha fångats upp väl av personalen på den postoperativa avdelningen då 

smärtskattningen vid hemgång låg på en acceptabel nivå. Sett till våra fynd så förefaller 

det att vara en låg risk för att drabbas av svår postoperativ smärta eller av kroniska 

smärtor. Dock har man i tidigare studier sett att just svår postoperativ smärta och 

utvecklandet av kroniska smärtor kan vara ett stort problem (Dolin, Bland & Cashman 

2002; Johansen, Romundstad, Nielsen, Schirmer & Stubhag 2012; Kehlet, Jensen & 

Woolf 2006).  Detta är också en vanlig anledning till att patienterna åter får kontakta 

sjukvården (Vadivelu et al. 2016). Våra mätningar visar bara en begränsad del av den 

postoperativa fasen vilket är den tid när sjukvårdspersonal finns tillgänglig för 

smärtskattning och smärtlindring. 

 

Tid på postoperativ avdelning och patientuppföljning 

Patienternas vistelse på postoperativ avdelning varade i genomsnitt 4 timmar och 12 

minuter, vissa stannade dock så kort tid som 20 minuter. Ingen signifikant skillnad 

kunde ses mellan grupperna vad avser tid på postoperativ avdelning.  

Dagens mycket kortverkande anestesiläkemedel, som gör att patienten snabbt 

återhämtar sig efter anestesin, lämpar sig väl för dagkirurgisk verksamhet (Næss & 

Strand 2013, s. 197).  Det är i denna studie okänt hur patienten upplever sin smärta efter 

utskrivning samt hur den dagkirurgiska patientens smärta följs upp och behandlas på 

lång sikt.  I en kartläggning av dagkirurgisk verksamhet i Sverige (Segerdahl, Warrén-

Stomberg, Rawal, Bratwall & Jakobsson 2008) visade det sig att postoperativ smärta 

efter hemgång är ett stort problem och få patienter erhåller en mindre mängd opioid med 

sig hem. Uppföljning av dagkirurgiska patienter skiljer sig åt i landet, omkring 40 % av 

patienterna följdes upp via telefonsamtal 1-2 dagar efter utskrivning. Som tidigare 

nämnts är smärta den vanligaste orsaken till oplanerad inskrivning av dagkirurgiska 

patienter (Vadivelu et al. 2016). Eftersom studiepopulationen i denna studie skrevs ut 

med rimliga VAS nivåer vore det intressant att i en uppföljande studie få följa den 

dagkirurgiska patienten avseende smärtnivåer samt behandlingsstrategier i ett längre 

perspektiv.  

 

Utveckling av dagkirurgisk verksamhet 

Tack vare en framgångsrik utveckling av anestesimetoder och operationstekniker så har 

den dagkirurgiska utvecklingen nått långt fram och skapat stora fördelar på ett 

samhällsekonomiskt plan som ger kortare vårdtider och frigör fler platser så att fler 

patienter kan opereras. Det är dock känt att det finns en risk för utvecklande av 

postoperativ smärta med dagens mycket kortverkande anestesimetoder (Naalsund & 

Steen-Hansen 2013, ss. 465-477).  Sett till den låga konsumtionen av postoperativa 
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opioider hos denna studiepopulation tycks det dock inte uppenbara sig någon större 

smärtproblematik relaterat till anestesimetod under den postoperativa vårdtiden. Dock är 

studiens storlek begränsad för att kunna utvärdera detta på ett optimalt sätt. Vetskapen 

finns om att multimodal smärtlindring förekommer och är rekommenderad inom den 

pre-, peri- och  postoperativa vården (Dihle 2013, s. 106). Detta skulle kunna vara en 

förklaring till att patienterna inte uppvisade någon större smärtproblematik vid 

hemgång. Dock avsåg denna studie att enbart notera förekomst av behandling med 

akutopioid under det postoperativa förloppet för att svara till studiens syfte. 

 

Postoperativ smärtlindring – ur ett längre perspektiv 

Vår studie säger inget om hur den postoperativa smärtlindringsstrategin fungerar efter 

att patienten lämnat den postoperativa avdelningen. Detta tillför kanske ytterligare en 

dimension till hur identifieringen av riskpatienter kan användas. Då denna patientgrupp 

verkar vara väl omhändertagen på den postoperativa avdelningen så kanske problemet 

ligger i hur standardvårdplanerna används för smärtlindring i hemmet. I en studie 

beskriver Segerdahl et al. (2008) att den vanligast förekommande smärtlindringen som 

patienter få med sig hem är Paracetamol och att det även rekommenderades att patienten 

själv införskaffar detta läkemedel. Det förekom även att opioider utskrevs (Segerdahl et 

al. 2008). För att undvika onödig förskrivning av starka opioider kan det vara till stor 

fördel att identifiera riskpatienter för postoperativ smärta. Även om inga signifikanta 

samband mellan den skattade smärtan vid preoperativ PVK - sättning och postoperativ 

smärtproblematik kunde påvisas hos denna studiepopulation så fanns det trots allt en 

trend som indikerade att patienterna som skattade smärtan vid PVK-sättning högt också 

krävde mer analgetika postoperativt (p= 0.05). Med denna erfarenhet att möjligen kunna 

identifiera vilka patienter som förmodas kräva högre doser smärtlindring och en mer 

individanpassad smärtlindringsstrategi så kan vår studie möjligen i framtiden bidra till 

besparingar, dels av onödiga läkemedelskostnader men även förhindra att patienten 

oplanerat måste uppsöka sjukvård för postoperativa smärtgenombrott och därmed 

ytterligare kostnader för sjukvård och förlängt lidande för patienten.  

 

Individanpassad vård – hållbar utveckling 

Med eventuell vetskap om att patienterna som skattade smärtan vid PVK - sättning högt 

också krävde mer analgetika postoperativt (p= 0.05) så skulle denna kunskap kunna 

bidra till minskat lidande för patienten då individuell behandling kan sätts in redan från 

början och att sjukvården kan ha en individuell behandlingsstrategi för patienten. Med 

hjälp av en sådan kunskap skulle det gå att förutse vilka patienter som har ett större 

behov av mer analgetika postoperativt. Trikha & Sing (2013) belyser hur viktigt det är 

att kunna förutse riskpatienter för postopertiv smärta och dess konsekvenser, sett till den 

enskilda patienten och inte enbart till typ av ingrepp. Skulle detta i högre grad kunna 

förverkligas så skulle det bespara mycket lidande för patienten och behandlingsstrategin 

kan inriktas på den enskilda individen (Trikha & Sing 2013).  Det är känt att långvarig 

smärta efter operation skapar ett onödigt lidande för patienten men att det även får 

kostsamma samhällsekonomiska följder då sjukskrivningstal ger höga kostnader för 

samhället (Gordh 2014, ss. 21-22). Även individen själv drabbas av ekonomiska 

störningar då flertalet patienter med smärtproblematik efter operation uppgav att deras 

anställning har påverkats (Breivik et al. 2006).  Kan vi med hjälp av vår studies resultat 
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förutsäga vilka patienter som kan komma att kräva mer smärtlindring efter operation 

kan vi, minska lidande, öka medvetenheten hos vårdpersonal om vikten av individuell 

behandlingsstrategi, undvika negativa konsekvenser av smärta men även vinster ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. Det är dock viktigt att vår studie följs upp av en mera 

omfattande studie för att bekräfta den hypotes som har rests. 

 

Konklusion 

Inga signifikanta skillnader kunde ses mellan de två jämförelsegrupperna, inte heller 

kunde några signifikanta samband ses mellan hög VAS-skattning vid PVK - sättning 

och postoperativ smärtproblematik. Det fanns dock trender som indikerade mer smärta 

postoperativt om högre smärtskattning vid PVK sättning preoperativt. Ett större 

stickprov hade ökat förutsättningarna för att bekräfta denna hypotes. Att studien fann att 

vanligtvis så kunde per oral opioid användas istället för de mer snabbverkande 

intravenösa alternativen indikerar att trots det frekventa användandet av kortverkande 

anestesiläkemedel så verkar standardvårdplanerna ta hänsyn till detta och använda en 

multimodal smärtlindringsstrategi för att undvika svårt postoperativ smärta. En viktig 

aspekt som vår studie har belyst är att i ett helhetsperspektiv så verkar patienternas 

smärta vara välbehandlad vid hemgång från den postoperativa avdelningen. Detta kan 

indikera att problemet med utvecklandet av svår postoperativ smärta och kronisk smärta 

inte ligger i hur standardvårdplanerna för smärtlindring fungerar på sjukhuset utan 

kanske snarare i hur standardvårdplanerna för postoperativ smärta i hemmet fungerar. 

Det krävs ytterligare forskning med större populationer för att kunna bevisa sambandet 

mellan hög VAS - skattning vid PVK - sättning preoperativt och hög postoperativ 

smärta. Kommande forskning skulle även behöva följa patienterna över en längre tid för 

att se om man kan hitta eventuella brister i behandlingsstrategin för postoperativ smärta. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 

Löp nr  KAN EJ DELTA  VILL EJ DELTA 

 

 

 

ÅLDER (i år)→   KÖN→        MAN  KVINNA 

 

 

 

OPERATIONSTYP→ 

 

 

 

LÄGE PVK→      HANDRYGG ARMVECK        ÖVRIGT→     FÄRG→ 

 

 

 

 

VAS VID PVK SÄTTNING (mm)             LYCKAT första venvägsförsök→     JA    NEJ 

 

 

 

 

 

ANESTESITYP→      GENERELL ÖVRIG→                  ASA KLASS→ 

 

 

 

 

ANKOMSTTID POSTOP(klockslag)  VAS ANKOMST POSTOP(mm)→ 

 

 

 

TOTALMÄNGD AKUTOPIOID POSTOP↓ 

TYP ADM sätt (peros, iv, subcut) TOTAL MÄNGD I MG 

Alfentanil   

Ketogan   

Morfin   

Annan(prep namn)   

 

VAS vid HEMGÅNG(mm)       HEMGÅNG POSTOP(Klockslag)    → 

 



 

2 

 

Bilaga 2 

 

Information angående ett examensarbete om smärta efter 
operation.  

Vi vill fråga Dig om Du vill delta i vårt examensarbete. Vi är två sjuksköterskor som studerar 

på anestesiprogrammet vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. Som 

en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

Studien syftar till att bättre kunna förutse riskpatienter för postoperativ smärta i ett tidigt 

skede. Du är ombedd att delta i denna studie då Du ska genomgå ett ingrepp på en 

dagkirurgisk operationsavdelning under tidsperioden då vi bedriver vår studie.  

Huvudman för examensarbetet är Högskolan i Borås, som är en statlig myndighet. Med 

huvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. 

Hur går examensarbetet till? 

Du kommer att få skatta din smärta under vistelsne på den dagkirurgiska 

operationsavdelningen vid tre tillfällen med hjälp av ett enkelt skattningsinstrument, där 

personalen sedan skriver ner Dina svar. Svaren kommer vi sedan att behandla utan några 

personuppgifter, enbart kön, ålder och operationstyp kommer att presenteras. Vi kommer 

även titta på mängden smärtlindring som Du har fått under tiden på operationsavdelningen.  

Hur får jag information om resultatet av studien? 

När examensarbetet är examinerat kommer det att publiceras enligt sedvanliga rutiner för 

examensarbete vid Högskolan i Borås och finnas tillgängligt i databasen DIVA. Om du 

önskar, kan Högskolan tillhandahålla en kopia till dig. 

Deltagandet är frivilligt  

Ditt deltagande är frivilligt och Du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om Du 

väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det 

kommer inte heller att påverka Ditt arbete, alternativt Din vård eller behandling (beroende på 

vem forskningspersonen är). För att delta behöver Du lämna Ditt muntliga samtycke. 

Om Du vill avbryta Ditt deltagande ska Du kontakta ansvariga för examensarbetet eller 

handledaren [kontaktuppgifter se nedan]. 
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Vad händer med mina uppgifter? 

I examensarbetet kommer vi att samla in information från Dig. Inga namn, uppgifter eller 

resultat som kan härledas till Dig som person kommer att redovisas i examensarbetet. Allt 

material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av det, i enlighet med gällande 

lagstiftning. Uppgifterna kan dock vara att betrakta som allmänna handlingar som kan komma 

att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet med offentlighetsprincipen. 

Det datamaterial som samlats in, (bakgrundsinformation och intervjuer, enkäter, 

fältanteckningar eller annat), kommer att förstöras när examensarbetet är examinerat och 

godkänt. 

Behandlingen av uppgifter om Dig sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen 

(samtycke). Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. Som deltagare har Du ett antal 

rättigheter enligt dataskyddsförordningens artikel 16-18, 20 och 22, som bland annat innebär 

att Du har rätt att ta del av de uppgifter om Dig som behandlas i studien samt få dessa rättade 

eller raderade. Du har också rätt att få behandlingen av uppgifter om Dig begränsad. Kontakta 

ansvarig handledare [kontaktuppgifter nedan] i dessa fall. 

Om Du har frågor eller synpunkter kring hur högskolan behandlar dina personuppgifter kan 

Du kontakta vårt dataskyddsombud direkt via e-post, dataskydd@hb.se. Du har också alltid 

rätt att klaga på högskolans behandling av personuppgifter till Datainspektionen, som är 

tillsynsmyndighet. 

Ansvariga för examensarbetet 

Anneli Djurbäck och Henrik Sjöberg anestesiprogrammet, Högskolan Borås.  

Tel: 0703-593130 

Handledare: Prof Johan Herlitz 

 

Samtycke om deltagande 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om examensarbetet och har haft möjlighet att 

ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

 


