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Sammanfattning    
 
Thoraxkirurgiska ingrepp har väldokumenterade ökade risker för svåra smärtor 
postoperativt och tidigare forskning visar om den postoperativa smärtlindringen 
underbehandlas ökar risken att utveckla en kronisk smärta (CPSP) som drabbar 30-50% 
av alla som genomgår thoraxkirurgi. Detta leder till högre vårdkostnader för samhället, 
en kraftig försämring av patientens livskvalitet och ett vårdlidande för patienten. 
Sjukvården borde fokusera på att möta patienternas lidande och ge redskap och 
möjlighet för vårdarna att lindra lidandet och stärka patientens förmåga till egenvård av 
smärta i hemmet. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans 
upplevelse av vad som behövs för att ge en bra smärtbehandling till patienter som 
genomgått större kirurgi exempelvis thoraxkirurgi och vilka hinder som måste 
överstigas för att lyckas.  
Examensarbetet genomfördes som en systematisk litteraturstudie där innehållet från 
elva artiklar analyserades och sammanställdes.  
I analysen av resultatet framkom två teman; Upplevda hinder och sjuksköterskans 
strategier. De beskriver hur sjuksköterskan på olika sätt arbetar med smärtskattning och 
vilka hinder som kan uppstå. Resultatet visar på stora problem i smärtbehandling, både 
vad gäller att smärtskatta som att lindra lidandet och berodde bland annat på bristande 
kunskap hos både patient och sjuksköterska.  
Slutsatsen är att sjukvården borde satsa på mer individualiserad patientinformation både 
preoperativt och innan hemgång, så patienten förstår varför smärtlindring är viktigt. Om 
detta görs kan man förhindra postoperativa komplikationer och kronisk smärta, som 
leder till lägre vårdkostnader och minst lika viktigt att bibehålla en patient med god 
livskvalitet. 
Nyckelord: Postoperative pain, pain management, cardiac surgery, thoracic surgery, 
nursing strategies, nurses role and nurses perspective. 
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INLEDNING 
Postoperativ smärta är fortfarande ett stort problem inom dagens sjukvård och så många 
som 30 % av alla kirurgipatienter har svår smärta postoperativt (Rawal 2003 s.233). 
Jag arbetar som sjuksköterska på en thoraxkirurgisk avdelning där vi tar hand om hjärt- 
och lungopererade patienter. Då jag också är smärtombud på avdelningen har jag ett 
stort intresse för smärta och smärtbehandling. I mitt arbete möter jag dagligen patienter 
med varierande smärta och har sett olika problem kring att få en fungerande 
smärtlindring. Vad krävs för att kunna smärtbehandla patienterna optimalt efter större 
kirurgiska ingrepp? 
Jag avser med min litteraturstudie att få ökad kunskap kring smärtproblematiken efter 
större kirurgiska ingrepp och framför allt då thoraxkirurgi och hur sjuksköterskan kan 
lindra patientens postoperativa smärta, för att förebygga eventuell uppkomst av kronisk 
smärta och stärka patientens förmåga till att ta hand om smärtan efter hemgång. 
 
BAKGRUND 

Thoraxkirurgi 
I Sverige 2011 opererades 22321 patienter för bypass eller klaffkirurgi enligt 
Socialstyrelsen (2011). På thoraxkliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset opereras 
cirka 1200 hjärtpatienter varje år. (Thoraxkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset). 
För att komma åt hjärtat görs en sternotomi, det vill säga ett operativt insnitt i eller 
klyvning av bröstbenet (Lindskog 2004 s.568).  
 
Den främsta orsaken till thorakotomi är lungcancer. Enligt Johansson (2013 s.40) 
insjuknar 3600 människor årligen i Sverige. På thoraxkliniken på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset opereras cirka 350 lungpatienter varje år, varav de flesta är på 
grund av lungcancer (Thoraxkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset). Thorakotomi 
är ett lungkirurgiskt ingrepp som innebär att ett snitt läggs mellan revbenen, för att 
komma åt lungan. Thorakoscopi är en titthålsmetod för att komma åt lungan (Garrubba 
Hopkins & Rosensweig 2012 s.365). 
 

Smärta, postoperativ smärta och dess biverkningar 
International Association for the Study of Pain (IASP 1979 i Gulbrandsen & Stubberud 
2009 s.102) definierar smärta som; 
”en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller 
hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada”. 
En annan definition som används är ” smärta är alltid subjektiv. Individen lär sig 
betydelsen av ordet genom egna erfarenheter med vävnadsskada tidigt i livet”.  
(Merskey 1991 i Werner & Strang 2003 s. 13).  
 
Postoperativ och kronisk smärta efter thoraxkirurgi innehåller inslag av både/ och eller 
nociceptiv och neurogen smärta (Cogan 2010 ss. 201-202). 
Nociceptiv smärta avser smärta framkallad av en vävnadsskada eller hotande 
vävnadsskada. Smärtan kännetecknas som skarp, stickande och värkande (Werner & 
Strang 2003 s.16, Cogan 2010 ss.201-202 och Cox 2010 s.37). 
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Neurogen smärta avser smärtor som uppstår efter en skada i det perifera eller centrala 
nervsystemet. En sådan skada kan uppkomma efter kirurgi som till exempel 
thorakotomi och sternotomi och kännetecknas som brännande, stickande och huggande 
(Werner & Strang 2003 s.17 och Visser 2006 s.79, Cogan 2010 ss.202 och Cox 2010 
s.37).  
Den postoperativa smärtan ska räknas som akut och behöver en snabb åtgärd för att vara 
effektiv enligt Svensk förening för anestesiologi och intensivvård (SFAI 2011 s.91). 
 
Rawal (1999 s. 9) och Stanghelle & Knutsen (2009 ss.472-473) beskriver olika faktorer 
som påverkar upplevelsen av postoperativ smärta; 
 

• Den preoperativa psykologiska och farmakologiska förberedelsen av patienten 
• Patientens fysiska och psykiska tillstånd 
• Patientens ”smärttröskel” 
• Typ av kirurgi, dess omfattning och duration (varaktighet) 
• Anestesiteknik (regional eller generell) 
• Förekomsten av postoperativa komplikationer 
• Kvaliteten på vården vid uppvaknings- och vårdavdelning 
 
Om den postoperativa smärtan inte behandlas kan detta leda till; 
 
• Försämrad lungfunktion med ökad risk för atelektaser (sammanfallna 

lungblåsor) och/eller pneumoni (lunginflammation) 
• Kardiell påverkan 
• Tromboembolism (proppbildning) 
• Fördröjd mobilisering 
• Nedsatt gastrointestinal funktion med risk för att utveckla till exempel ileus 

(tarmvred) 
• Psykologiska effekter såsom oro, nedstämdhet, rädsla och sömnsvårigheter 
• Ökad morbiditet 
• Förlängd vårdtid som leder till ökade vårdkostnader 
• Försämrad livskvalitet hos den enskilde patienten 
• Kronisk smärta 

(Rawal 2003 ss. 234-237, Bucchheit & Pyati 2012 s.394 och Romero, Garcia & 
Joshi 2013 s.117). 

 

Kronisk smärta efter thoraxkirurgi  
Många av de som gjort en thorakotomi får kroniska smärtor som är känt som post 
thoracothomy pain syndrome (PTPS). PTPS uppkommer enligt litteraturen hos cirka 
hälften av alla patienter som genomgår en thorakotomi. Den definition som används 
mest i litteraturen är IASP:s som innebär att smärta som uppkommer eller fortsätter 
längs med snittet minst 2 månader efter operationen (Reuben 2007 s.8, Gerner 2008 s.2, 
Bucchheit & Pyati 2012 s.394 och Garrubba et al 2012 s.366).  
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Runt 75 % av alla patienter med PTPS har problem med svår skulder och- eller 
axelsmärta på den opererade sidan enligt Gerner (2008 s.4).  
Orsakerna till PTPS är många och komplexa, men forskarna tror att svår postoperativ 
smärta bidrar, nervskador som uppstår i samband med operationen, ångest och oro 
preoperativt för att nämna några (Visser 2006 s.76, Gerner 2008 s.3, Buccheit & Pyati 
2012 s.395),  
 
Flertalet studier visar att prevalensen av kronisk smärta efter sternotomi varierar mellan 
15-55% (van Gulik, Janssen, Ahlers, Bruins, Driessen, van Boven, van Dongen & 
Knibbe 2011 s.1311, Lahtinen, Kokki & Hynynen 2006 s.794 & Taillefter, Carrier, 
Bélisle, Levesque, Lanctôt, Boisvert & Choiniére 2006 s.1274). I Taillefer et al (2006 
s.1278.) studie visar att livskvalitet och det psykiska välbefinnandet påverkas hos dessa 
patienter och motsätter då syftet med själva hjärtoperationen. Några av orsakerna till att 
denna smärta uppkommer tros vara svår postoperativ smärta, nervskada och/eller 
muskelskada efter operationen (Lahtinen et al 2006 s.799 & Taillefter et al 2006 
s.1278). 
 

Prediktion och aktuell forskning 
Idag forskas det mycket på om man kan förutsäga de patienter som löper högre risk att 
få svår postoperativ smärta och sedermera kronisk smärta efter kirurgi. Van Gulik et al 
(2011 s.1311) fann i sin studie olika prediktorer för att kunna utveckla kronisk smärta 
efter sternotomi och dessa var; kvinnor, reoperation, akut operation, yngre patienter och 
de som upplevt svår smärta på tredje dagen efter operation och dessa fakta backas upp 
av Parry, Watt-Watson, Hodnett, Tranmer, Dennis & Brooks studie (2010 s. E12).  
En engelsk studie på hjärtopererade patienter visade på ett samband mellan svår 
postoperativ smärta och ett preoperativt katastroftänkande, som är en psykologisk 
benämning, som innebär att individen i samband med smärta får orealistiska och negativa 
tankar om sig själv och på situationen (Khan, Skapinakis, Ahmed, Stefanou, Ashrafian, 
Darzi & Athanasiou 2012 s.820).  
Forskarna tittar även på preoperativ experimentell smärta, som innebär att patienten 
innan operation testas med värme, kyla, tryck eller annan stimuli för att se hur hög 
smärttröskeln är hos den enskilda individen. Ett annat spännande område är 
farmakogenetik, det vill säga de genetiska skillnaderna vad gäller bland annat 
morfinupptag. Detta område kommer med mer kunskap sannolikt kunna förbättra 
individualiserad smärtbehandling (Nilsson Mjöbo, Werner & Rudin 2011 ss.1244-
1247).  
 
Omvårdnadsmässigt forskas det mycket kring olika interventioner sjuksköterskan kan 
utföra för att lindra patientens smärta och ångest, till exempel med musik och 
avslappning där en del studier visar signifikanta skillnader på interventionsgruppens 
smärtskattning kontra kontrollgruppen, medan i andra bara ökar välbefinnandet hos 
patienterna utan någon signifikant skillnad på smärta (Bauer, Cutshall, Anderson, 
Prinsen, Wenthworth, Olney, Messner, Brekke, Li & Sundt 2011; Nilsson, Unosson & 
Kihlgren 2006 och Good, Albert, Anderson, Wotman, Cong, Lane & Ahn 2010). 
Mycket forskning är också med fokus på postoperativ smärta utifrån patientens 
perspektiv eller studier där man jämför sjuksköterskan och patientens smärtskattning 
utifrån olika smärtskattningsinstrument (Wickström Ene, Nordberg, Bergh, Gaston 
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Johansson & Sjöström 2008; Wadensten, Fröjd, Swenne, Gordh & Gunningberg 2011; 
Van Dijk, Van Wijck, Kappen, Peelen, Kalkman & Schuurmans 2012). 
 
 

Dagens smärtbehandlingsmetoder 
Multimodal smärtbehandling innebär att man kombinerar läkemedel med olika 
verkningsmekanismer tillsammans med icke farmakologiska metoder för att få en så 
optimal smärtlindring som möjligt (Reuben 2007 s.11, Gerner 2008 s.5, Cox 2010 s.37, 
SFAI 2011 s.92, Buccheit & Pyati 2012 s.398 och Romero et al 2013 ss. 116-117). 
Patienten får ofta en grundsmärtlindring bestående av paracetamol i kombination av en 
svag/stark opiod och med eventuellt tillägg av NSAID (SFAI:s riktlinjer 2011 s.92). 
 
Patient Controlled Analgesi (PCA) används ofta i dagens smärtlindring både som 
intravenös eller epidural behandling, eftersom den ger patienten ett eget ansvar för sin 
smärtlindring och gör patienten delaktig i sin smärtbehandling. Dessutom får patienten 
en upplevelse av kontroll i en svår situation (Rawal 2003 ss.239-241, Gulbrandsen 2009 
s.111 och SFAI 2011 s.97).  
Taylor & Stansbury (2009 ss.189-190) skriver att PCA ger en högre 
patienttillfredsställelse och att det är en säker metod om programmeringen utförts på rätt 
sätt, men kräver utbildad personal. Vidare kräver PCA att patienten förstår språket och 
att han/hon inte är förvirrad eller av andra anledningar oförmögen att följa instruktioner. 
Patientens rädsla för biverkningar kan göra att hon/han inte vågar använda PCA: n fullt 
ut och detta medför att sjuksköterskan måste ge upprepad information om hur den ska 
användas, smärtskatta regelbundet och vara lyhörd för eventuella biverkningar såsom 
illamående och klåda, så att dessa åtgärdas i tid. Gulbrandsen (2009 s.111) menar att 
PCA ger en jämnare smärtlindring och lägre förbrukning av opioder. 
 Thorakal EpiDural Analgesi (TEDA) innebär att en blandning av morfin och 
lokalbedövning administreras regionalt till epiduralrummet via en tunn kateter i 
patientens rygg. Studier visar att TEDA ger bättre kvalitet både vad gäller den fysiska 
aktiviteten som på livskvaliteten hos patienten (Romero et al 2013 s.117 och 
Gulbrandsen 2009 s.111). Nackdelarna med TEDA är att det finns risk för att 
misslyckas med katetersättningen och kräver erfarenhet både hos läkare och 
sjuksköterskor.  TEDA ger mindre biverkningar än morfin PCA vad gäller framför allt 
illamående, kräkningar och sömnstörningar. (Romero et al 2013 s.117, SFAI 2011 s.95 
och Gulbrandsen 2009 ss. 111-112). 
 
Gulbrandsen (2009 ss.113-114) och Cox (2010 ss. 37-38) skriver om icke-
farmakologiska metoder för smärtlindring såsom massage, beröring, TENS, musik och 
avslappning och att det är sjuksköterskans egen fantasi som sätter gränserna. De menar 
att sjuksköterskan genom samtal med patienten kan lindra dennes smärta både genom 
att ge stöd och tröst, men även som avledning. Samtalen kan även ge viktig information 
om patientens smärtproblem.  
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Sjuksköterskans omvårdnadsansvar gällande smärtbehandlingen 
enligt riktlinjer och författningar 
Rawal (1999 s.159) och Gulbrandsen (2009 s. 101 och s.107) menar att sjuksköterskan 
har en central roll i den postoperativa smärtbehandlingen eftersom det är hon/han som 
ser patienten och som gör en bedömning av varje situation samt ger patienten adekvat 
smärtlindring. Det är också sjuksköterskan som dokumenterar och synliggör patientens 
smärta för annan vårdpersonal. Enligt författarna har sjuksköterskans arbete förändrats 
och nu ges omvårdnad ur ett helhetsperspektiv. I SOSFS 1993:17 står att för att kunna 
ge god omvårdnad så måste människan ses ur ett helhetsperspektiv där den enskildes 
behov tillgodoses. Där framkommer också att omvårdnad bland annat omfattar åtgärder 
i syfte att undanröja smärta och obehag samt att minska patientens lidande. Omvårdnad 
innefattar också att patienten får utförlig information om vilka åtgärder som planeras. 
Det innebär att vården ges med engagemang och förståelse. Sjuksköterskan planerar, 
samordnar, genomför och utvärderar vård och behandling för patienten (SOSFS 
1993:17).  
I sjuksköterskans kompetensbeskrivning står att sjuksköterskan ska uppmärksamma och 
möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande och så långt som möjligt lindra detta 
genom adekvata åtgärder. Vidare ska han/hon ha förmåga att kommunicera med 
patienter och närstående på ett respektfullt och empatiskt sätt. I dialog med 
patient/anhörig ska sjuksköterskan ge stöd och vägledning för att möjliggöra optimal 
delaktighet i vård och behandling (Socialstyrelsen 2005). Lyhördhet för människors 
olikheter innebär att den enskilde personens värderingar och önskemål ska ligga till 
grund för planering och genomförande av vård så långt som det är möjligt enligt 
Andersson (2012 ss.381-384). Rosengren (2012 ss.234-235) menar att god vård innebär 
att tilltron är ömsesidig mellan vårdare och patient så att patienten vågar vara ärlig och 
uttrycka vad hon/han känner och att vårdaren bemöter individen i relation till den 
hon/han är. Det viktigaste i allt vårdande är att patienten känner sig sedd och trodd. 
International Council of Nurses (ICN) etiska kod innebär att sjuksköterskan har ansvar 
att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Enligt Hälso- 
och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) ska vården bedrivas så att den uppfyller kraven för 
en god vård. Detta innebär att vården ska vara av god kvalitet och tillgodose patientens 
behov av trygghet i vården och att behandlingen ska vara lättillgänglig.  
Enligt Svensk sjuksköterskeförening (SSF 2010) innebär personcentrerad vård att 
personen blir sedd och förstådd som en unik individ med individuella behov och 
förväntningar. I mötet mellan patient och sjuksköterska ska engagemanget vara 
professionellt, samt bygga på en fungerande relation, vilket sjuksköterskan har ansvar 
för att skapa. Patientens delaktighet är en nödvändighet för personcentrerad vård och ett 
gott bemötande från vårdpersonalen är avgörande för upplevelsen av 
omvårdnadsinsatserna. Då kulturen påverkar personens upplevelse av sin livsvärld har 
faktorer såsom språk, kommunikation, individualitet och grupptillhörighet betydelse. 
Det är viktigt att enskilda patienter med annan kulturell bakgrund kan ge uttryck för sitt 
lidande och sina behov. I omvårdnaden behöver både verbal och icke verbal 
kommunikation tydliggöras (ibid).   
 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.icn.ch%2F&ei=RXU5U_XAIOK54ASe7IGIDA&usg=AFQjCNE1cM7lkSiSRImJeaWheDT0fY4s1w&bvm=bv.63808443,d.bGE
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Preoperativ förberedelse 
En effektiv postoperativ smärtbehandling är beroende av en god preoperativ bedömning 
av patientens tidigare erfarenheter av kirurgi, narkos och om patienten redan har 
smärtproblem. Dessutom ska patienten få utförlig information om smärta och 
smärtbehandling (Rawal 2003 ss.253-254, SFAI 2011 s.96). Om patienten ska få en 
PCA postoperativt, ska han/hon förberedas på detta noggrant innan operationen (SFAI 
2011 s.97 och Gulbrandsen 2009 s.111). Rawal (2003 ss.253-254) menar också att 
patienten behöver få information om tänkbara biverkningar, åtgärder för dessa, fördelar 
med en god smärtlindring, varför det är viktigt med tidig mobilisering, olika alternativ 
för smärtbehandling, betydelse av smärtskattning och att patienten inte är besvärlig när 
han/hon ber om mer smärtstillande. Denna muntliga information bör kombineras med 
skriftlig för bästa resultat och ges av både läkare och sjuksköterska.  
Preoperativ information av smärta och smärtbehandling i form av en broschyr och 
muntlig information sågs som stor hjälp för patienter och anhöriga i Watt-Watson, 
Stevens, Katz, Costello, Reid & David (2004 s.81) studie om hjärtpatienter, även om det 
inte framkom några signifikanta skillnader i smärta för övrigt, förutom att 
interventionsgruppen hade färre invändningar mot att ta emot smärtlindring. 
 
 

Smärtskattning 
 
Smärtskattning ska genomföras kontinuerligt, dokumenteras och detta är 
sjuksköterskans ansvar. Att mäta patientens smärta i vila och rörelse är ett måste för att 
kunna bedöma graden av smärta, val av smärtlindring och för att sedan kunna utvärdera 
om effekten varit tillräcklig eller om det krävs mer smärtlindring eller en annan sort 
(Werner & Strang 2003 ss. 70-72 och Taylor & Stanbury 2009 s. 190).  
 
Idag gör de allra flesta smärtskattning med VAS (Visuell Analog skala) alternativt med 
en numerisk analog skala (NRS), en 0-5 alternativt 10 grader av smärta där 0 är ingen 
smärta och 10 den värsta tänkbara smärtan. Patienten ska själv skatta sin smärta både i 
vila och i rörelse och detta ger vårdaren en chans att utläsa patientens upplevda 
smärtintensitet, för att sedan kunna ge bästa möjliga smärtlindring. Andra 
smärtskattningsinstrument som finns är verbalt beskrivande skala (VRS), som istället 
för siffror använder sig av ord för att patienten ska kunna beskriva sin smärta, till 
exempel ingen, mild, medelsvår, svår eller outhärdlig smärta. Det finns också ett 
bedömningsinstrument som definierar smärta utifrån flera dimensioner, McGill Melzack 
pain questionnaire. Patienten får ringa in grupper av ord och välja ett specifikt ord som 
beskriver smärtans lokalisation och djup, smärtans sensoriska, emotionella och 
kognitiva kvaliteter samt ord som beskriver smärtintensitet (Werner & Strang 2003 s 
70-73). 
De allra flesta sjukhus i Sverige försöker uppnå att ingen patient ska ligga över VAS 4 i 
vila, för att det ska kallas en fullgod smärtlindring enligt SFAI:s riktlinjer (2011 s.99) 
och Werner & Strang (2003 ss.70-71). Utöver smärtintensitet ska även postoperativt 
illamående bedömas och dokumenteras, både vad gäller förekomst och åtgärdande. 
Andra parametrar som övervakas är sederingsgrad, andningsfrekvens, cirkulation, 
blåstömningsfunktion och motorisk blockad vid epidural behandling (SFAI, 2011). 
Patienten måste övervakas noga för att upptäcka biverkningar tidigt ur 
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patientsäkerhetsaspekt. SFAI (2011) har utarbetat förslag på riktlinjer för övervakning i 
samband med postoperativ smärtbehandling (ibid).   
 

Kommunikation 
Kommunikation är grundstenen i all omvårdnad inte minst vad gäller smärtbehandling. 
För att kunna smärtskatta patienten måste kommunikationen fungera mellan vårdare och 
patient samt att en ömsesidig förståelse och respekt uppstår enligt Wiklund (2003 s.156) 
och Fredriksson (2012 s324). Som vårdare måste man vara lyhörd för den enskilde 
individens behov av integritet. Att våga vara närvarande handlar inte enbart om att vara 
observant och lyssnade, utan att våga bli berörd och visa patienten detta. Dessutom 
måste vårdaren våga konfrontera patienten med vad som behöver förändras (Wiklund 
2003 ss.159-163).  
Kommunikation är en viktig del i Travelbees omvårdnadsteori, där hon beskriver 
omvårdnad som en mellanmänsklig relation i syfte att lära patienten hur sjukdom och 
lidande kan hanteras, förebyggas och få mening (Kirkevold 1994 s.105). Genom god 
kommunikation kan sjuksköterskan planera, utföra och utvärdera den postoperativa 
smärtbehandlingen patienten är i behov av, utan att patienten känner sig förbisedd. För 
att lyckas med sin kommunikation måste sjuksköterskan ha kunskap och förmåga att 
tillämpa den, sensitivitet och ett välutvecklat sinne för ”timing” och av olika 
kommunikationstekniker. Hon beskriver även två olika arbetssätt i vården med 
patienter. Den första beskrivs som att sjuksköterskan använder sig själv som ett verktyg 
för att få kontakt med patienten. Den andra metoden är att arbeta professionellt där 
sjuksköterskan kan se den enskilde patientens behov och utifrån behoven planerar 
åtgärder. Detta kan i sin tur leda till att patienten själv kan bearbeta sin smärta och 
sjukdom (Kirkevold 1994 s 110). 
Taylor & Stanbury (2009 s.190) belyser hur viktig kommunikationen är i samband med 
smärtskattning. Patienten måste veta varför vi frågar och vad vi frågar efter, för att 
kunna ge ett ordentligt svar. I samtalet med patienten kan också framkomma patientens 
rädslor och inställning till smärta och smärtbehandlingen.  
Patienten måste delta aktivt i sin smärtbehandling, både vad gäller att skatta sin smärta 
som att utbildas i olika strategier för att hantera sin smärta själv i hemmet enligt Cox 
(2010 s.38).  
Florin, Ehrenberg & Ehnfors (2008 s.2943) tar upp att patienten oftast väljer en passiv 
roll i vårdsammanhang och att sjuksköterskan bör följa patientens önskemål så långt det 
är möjligt, för att värna om patientens autonomi och integritet. Manias, Botti & 
Bucknall (2006 s.435) visar i sin studie på att patienten väljer mellan tre olika strategier 
för att hantera sin smärta, det vill säga; att vara passiv mottagare av läkemedel och 
överlåta allt ansvar till sjuksköterskan, att tillsammans med sjuksköterskan bestämma 
vad som bäst löser problemet eller aktivt förhandlar med sjuksköterskan om specifika 
smärtstillande läkemedel.  

Lidande och tröst 
Lidande kan definieras som den subjektiva mänskliga helhetsupplevelsen av att möta 
något som smärtar. Lidande är en emotionell, fysisk och/eller andlig/existentiell 
upplevelse med smärta, ångest eller oro. Inom vården är kroppslig smärta, sjukdom och 
obehag uppenbara orsaker till lidande (Arman 2012 s.185-196). Författaren skriver 
vidare att den överordnade uppgiften inom all vårdverksamhet är att lindra mänskligt 
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lidande. Att ge uttryck för sin klagan och hitta ett språk för sitt lidande är ett viktigt steg 
i den vårdande kommunikationen. En lidande människa behöver bekräftelse på att det är 
tillåtet att visa sina känslor (Arman 2012 s.185-196). Travelbees teori utgår ifrån att 
människan är en unik och oersättlig individ. Lidandet är en fundamental mänsklig 
erfarenhet och en ofrånkomlig del i att vara människa. Lidandet hänger samman med 
det som den enskilde individen upplever som betydelsefullt i livet. Det är av vikt för 
sjuksköterskan att förhålla sig till individens upplevelse av sjukdom och lidande än till 
sin egen eller annan vårdpersonals bedömning (Kirkevold 1994 ss.105-106). 
Wiklund (2003 ss.104-108) skriver om vårdlidande, som innebär det lidande som 
patienten upplever som en följd av vård och/eller behandling eller av brister och/eller 
ofullkomligheter av dessa. Att uppleva smärta kan innebära en känsla av förlorad 
kontroll och att inte bli tagen på allvar kan upplevas som en kränkning. Vårdlidande kan 
således handla om organisatoriska brister, lika väl som utebliven eller otillräcklig 
smärtbehandling eller att patienten inte blir lyssnad på. Vårdarna får enligt Wiklund 
(2003 s.97) ofta lära sig att betrakta situationer objektivt, för att inte personliga 
värderingar ska påverka vården, men detta kan leda till en distansering från patientens 
lidande och att personalen då enbart fokuserar på symptomlindring. Wiklund (2003 
ss.102-104) skriver även om sjukdomslidande, som innebär att de symptom och 
problem som följer efter till exempel en sjukdom leder till lidande. Sjukdomslidande 
begränsar ofta patientens livskvalitet eftersom han/hon inte kan utföra aktiviteter som 
man tidigare sett som självklara. Till lidandet som begrepp tillkommer också livslidande 
som Wiklund (2003 ss.108-110) beskriver som en grundläggande hållning till livet där 
aktivitet, prestation och att göra rätt för sig intar en central roll. Många patienter 
upplever en rädsla för att inte kunna ha samma funktion och ställning på arbetet och i 
det sociala livet. Likaså kommer frågor om vad man gjort för att få den här sjukdomen, 
vad man gjort fel och ibland kan sjukdomen även upplevas som ett straff och vara 
förenligt med skuldkänslor.  Enligt Roxberg (2012 ss. 437-446) är tröst rogivande och 
framkallar en känsla av lugn, glädje och lättnad, då patienten förstår att vårdaren ser 
hans/hennes lidande. Tröst handlar om att skapa förutsättningar för en trygg miljö. 
Trösten förmedlas genom vårdarens ansvar för patienten och han/hon tröstar på sitt eget 
vis utifrån hur han/hon tolkar den specifika situationen. Tröst tycks enligt Roxberg 
(2012 ss.437-446) överensstämma med god vård. Wiklund Gustin (2012 ss.307-318) 
skriver om medlidande och detta innebär att dela patientens känslor. Som vårdare måste 
man våga bli berörd och att handla för att lindra patientens lidande. Målet med 
medlidande är inte att bota, utan att giltiggöra och upprätta patientens känslor. 
Medlidande utmanar vårdaren att möta sina egna rädslor och känslor. Wiklund (2003 
ss.170-171) beskriver i sin bok det vårdande samtalet, som innebär att patientens 
lidande lindras då hon/han känner sig bekräftad och förstådd i sin emotionella situation. 
Vårdaren ska bekräfta, vara närvarande, ge tröst och stöd och genom detta kan patienten 
skapa eller finna en mening i lidandet. 
  
PROBLEMFORMULERING 
Thoraxkirurgiska ingrepp är väldokumenterade med ökade risker för svåra smärtor 
postoperativt. Tidigare forskning visar att om smärtlindringen efter stor kirurgi blir 
underbehandlad ökar risken att utveckla en kronisk smärta (CPSP). CPSP drabbar 30-
50% av alla som genomgått thoraxkirurgi även med dagens effektiva 
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smärtlindringsmetoder. Detta kan leda till högre vårdkostnader för samhället, en kraftig 
försämring av patientens livskvalitet och ett stort vårdlidande för patienten. 
För att höja patientens livskvalitet och tillfredsställelse under vårdtiden är det viktigt att 
ge en individuell smärtbehandling både pre- och postoperativt enligt SFAI (Svensk 
förening för anestesi och intensivvård 2011). Varför är då detta fortfarande ett så stort 
problem? Vad hindrar sjuksköterskan för att kunna smärtbehandla sina patienter? 
Sjuksköterskan har i smärtbehandlingen ett viktigt ansvar genom att ge en adekvat 
smärtlindring, smärtskatta kontinuerligt och utvärdera effekten samt att vara lyhörd för 
den enskilde patienten, då smärtan är en subjektiv upplevelse. Det krävs att 
sjuksköterskan har goda kommunikativa kunskaper för att få patienten delaktig i sin 
smärtbehandling samt goda kunskaper i smärtskattning postoperativt. Sjuksköterskan 
måste också kunna förbereda patienten inför hemgång, så att patienten vet hur han/hon 
ska hantera den postoperativa smärtan efter sjukhusvistelsen. Det krävs mer fokus på att 
ge vårdarna kunskap och redskap för att kunna lindra patienternas lidande efter 
thoraxkirurgi, men även för att kunna ge patienterna själva kunskap om hur de själva 
kan behandla smärtan efter hemgång.  
 
SYFTE 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans upplevelse av vad som 
behövs för att ge en bra smärtbehandling till patienter som genomgått större kirurgi 
exempelvis thoraxkirurgi och vilka hinder som måste överstigas för att lyckas.  
 
METOD 

Design 
Examensarbetet genomfördes som en systematisk litteraturstudie vilket är en lämplig 
och lättförståelig design då syftet är att få en uppfattning av befintlig forskning inom 
ämnet. Axelssons (2012) modell användes för att få ökad kunskap inom området och på 
så vis komma fram till andra forskningsmöjligheter. Enligt denna modell består en 
systematisk litteraturstudie av primärkällor i form av vetenskapliga artiklar och 
rapporter. Detta innebär att valet av artiklar ska ha utförts systematiskt och att det ska 
finnas en definierad urvalsmetod. Vidare ska den innehålla en bestämd frågeställning, 
kunna skildra inklusion- och exklusionskriterier samt beskriva sökstrategin och en 
analys ska ha genomförts för de valda artiklarnas resultat. 
 

Datainsamling 
Inledande litteratursökningar utfördes enligt Axelsson (2012 s.208) genom att använda 
manuella sökningar utifrån fritextord för att erhålla bakgrundsinformation om 
problemområdet och för att avgränsa forskningsproblemet. Forskningslitteratur söktes 
därför från de medicinska och omvårdnadsinriktade databaserna Cinahl, Pubmed och 
Swemed+ samt sökmotorerna Summon och www.scholar.google.com. När sökningen 
ställdes in för data från thoraxkirurgi eller hjärtkirurgi var de flesta artiklarna 
medicinska och därför tvingades författaren att utöka sökningen till att omfatta all större 
kirurgi. I artiklarna som valdes ut är data bland annat från thoraxkirurgi, men inte 
enbart. Artiklar med data enbart från en annan specifik kirurgspecialitet exkluderades. 

http://www.scholar.google.com/
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Två av artiklarna som använts i studien hade inte specifikt data från thorax, men dessa 
valdes ut på grund av att de hade mycket värdefull och unik information. 
 
Sökorden som användes för att erhålla artiklarna som ingår i resultatet var: 
postoperative pain, pain management, pain assessment, thoracic surgery, cardiac 
surgery, major surgery, nursing strategies, nurses attitudes, nurses role, communication, 
nurses knowledge och nurses perspective i olika konstellationer.  
Dessa kombinerades med booleska frasen AND, för att koppla ihop sökorden och 
synonymer användes för att hitta så många relevanta artiklar som möjligt. När 
sökningarna i databaserna kommit ner till hanterbart antal träffar gjordes första urvalet 
utifrån titeln. Om titeln ansågs relevant lästes abstraktet och om abstraktet stämde 
överens med uppsatsens syfte lästes artikeln i sin helhet. Totalt lästes 147 artiklar i sin 
helhet och av dessa valdes tio artiklar ut efter att ha gjort en kvalitetsgranskning enligt 
Fribergs förslag på granskningsfrågor se bilaga 2 (Friberg 1994 ss.119-121). Det 
gjordes dessutom en sekundärsökning på de utvalda artiklarnas referenslistor för att 
hitta ytterligare artiklar och på så sätt hittades en artikel, det vill säga totalt elva artiklar 
ligger till grund för studiens resultat. 

Inklusions – och exklusionskriterier 
Dessa används för att begränsa och anpassa sökningarna efter syftet och för att kunna 
sålla bort icke relevant litteratur se tabell 1 enligt Axelsson (2012 ss.208). För att 
inkluderas i resultatet krävdes att artikeln var peer-reviewed, finnas tillgänglig i fulltext, 
vara skrivna på engelska, svenska eller till svenskans närliggande språk såsom norska 
eller danska. Informanterna skulle vara vuxna och det skulle handla om sjuksköterskor 
på en vårdavdelning. Artiklarna skulle vara skriva inom 2003-2014, för att få så ny data 
som möjligt. 
Totalt exkluderades 136 artiklar. Studier som exkluderades innebar att de hade 
medicinskt fokus, var skrivna utifrån ett patientperspektiv, om studien handlade om 
barn, om de inte motsvarade uppsatsens syfte, inte var en primärkälla, hade för dålig 
kvalitet eller om det klart framkom att studien gjorts med fel patientgrupper eller att 
sjuksköterskorna jobbade på en intensivvårdsavdelning eller som narkossjuksköterska. 
 
Inklusionskriterier Exklusionskriterier 
Typ av artikel: Originalartikel Artiklar som inte besvarar uppsatsens syfte 
Publiceringsspråk: Engelska/svenska/norska Icke primärkällor 
Åldersbegränsning: Vuxna patienter över 18 
år 

Systematiska litteraturstudier 

Tidsfönster: 2003-2014 Enbart patientperspektiv 
Artiklar med data från bland annat 
thoraxkirurgi 

Medicinskt fokus 

Artiklar ska kunna erhållas som fulltext via 
Borås Högskolas bibliotek 

Fel patientgrupper 

Peer-reviewed Dålig kvalitet 
Sjuksköterskeperspektiv Intensivvård eller narkos 
Tabell 1. 
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Dataanalys 
De elva artiklarna som svarade an på syftet lästes igenom flera gånger för att kunna 
förstå innehåll, sammanhang och helhet. Därefter sorterades artiklarnas innehåll utifrån 
syfte, design, urval och resultat (se bilaga 1). Artiklarna analyserades efter Axelssons 
(2012 ss. 203-220) modell. Detta innebär att en jämförelse gjordes av artiklarnas 
likheter och skillnader. Vid genomläsningen framkom likheter som observerades och 
färgmarkerades. Efter ett flertal genomläsningar av artiklar och egna anteckningar 
utkristalliserades så småningom två huvudteman; upplevda hinder och sjuksköterskans 
strategier. Dessa två teman utgör grunden till studiens resultat. Under huvudtema ett; 
upplevda hinder identifierades fem subteman; smärtskattning och 
smärtskattningsinstrument, utvärdering av smärtåtgärd, patienten och sjuksköterskans 
inställning till postoperativ smärta och behandling, samarbete med läkare och 
organisatoriska brister. Under det andra huvudtemat identifierades fyra subteman; 
strategier inför hemgång, kommunikation och samspel med patienten, användning av 
icke farmakologiska metoder och kunskap se tabell 2.  
 
RESULTAT 
I analysen av resultatet framkom följande två teman; upplevda hinder ur 
sjuksköterskans perspektiv och sjuksköterskans strategier. Dessa beskriver hur 
sjuksköterskan på olika sätt arbetar med patienternas smärtbehandling. 
 
Huvudtema Subtema 

Upplevda hinder ur sjuksköterskans 
perspektiv 

Smärtskattning och smärtskattningsinstrument 
Utvärdering av smärtåtgärd 
Patienten och sjuksköterskans inställning till 
postoperativ smärta och behandling 
Samarbete med läkare 
Organisatoriska brister 
 

Sjuksköterskans strategier Strategier inför hemgång 
Kommunikation och samspel med patienten 
Användning av icke farmakologiska metoder 
Kunskap 
 

 
Tabell 2. Huvudteman 

Upplevda hinder ur sjuksköterskans perspektiv 
Smärtskattning och smärtskattningsinstrument 
Blondal & Halldorsdottir (2009 s.2900) fann att sjuksköterskorna utmanades av att 
försöka läsa patienten, det vill säga att smärtskatta. De refererade ofta till patientens 
verbala och icke verbala uttryck och att kunna se hur patienten verkligen känner och att 
veta hur man ska fråga, eftersom det kan vara svårt för patienten att uttrycka sin smärta. 
Patienten kan grimasera, men ändå säga att allt är bra. Sjuksköterskorna såg 
undersköterskorna som en enorm resurs och att de spelade en viktig roll i 
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smärtlindringen, då de ofta såg smärtan först och rapporterade vidare till sjuksköterskan. 
Manias, Bucknall & Botti (2004 s.758) beskrev att det vanligaste sättet att smärtskatta 
(drygt 45 %) var att ställa enkla ja och nej frågor till patienten så som Har du ont? Eller 
med ledande frågor som till exempel; Det där var väl inte så farligt va? Observationerna 
visade att patienterna ofta svarade motsägelsefullt som till exempel; Jag har inte ont, 
men mitt ben ömmar. I Manias et al (2004 s.766) studie framkom även att 
sjuksköterskorna hade svårt att prioritera smärtskattning vid hög arbetsbelastning och 
visar även att i 43 % av alla observationer gjordes ingen smärtskattning överhuvudtaget. 
Deras studie visar också att man inte smärtskattade när patienten skulle ha sina ordinarie 
smärtstillande tabletter och inte heller vid lägesändringar, mobilisering eller 
såromläggningar (Manias et al 2004 s.761).  
Lauzon Clabo (2008 s.534) beskriver i sin studie att sjuksköterskorna började sin 
smärtskattningsprocess genom att först läsa in sig på patienternas journal, för att få reda 
på vilket ingrepp patienten gjort och därmed blev smärtskattningen förankrad i vilket 
ingrepp patienten gjort. Sjuksköterskorna på avdelning A föredrog att titta till det 
objektiva, det vill säga hur patienten såg ut, istället för att lyssna till vad patienten sade, 
som man gjorde på avdelning B. Avdelning B menade också att det bara är patienten 
som vet hur ont han/hon har och att man aldrig kan lägga sin personliga åsikt i 
smärtbehandlingen och att smärtan alltid är individuell (Lauzon Clabo 2008 s.535). 
Manias, Bucknall & Botti (2005 s.23) studie visade att sjuksköterskorna identifierade 
smärtsignalerna hos patienterna och svarade snabbt för att förhindra, minimera och 
behandla smärtan både med farmakologiska och icke- farmakologiska metoder. 
Sjuksköterskorna i Dihle, Bjølseth & Helseths studie (2006 s.474) uppgav att de hade 
hjälp av att observera patienten i rörelse och att de då kunde fånga upp och komplettera 
med frågor angående patientens smärta.  
 
Sjuksköterskornas användning av smärtskattningsinstrument varierade i Blondal & 
Halldosdottir (2009 s.2900). En del ansåg att de var väldigt viktiga och använde dessa 
kontinuerligt, medan andra ansåg de alldeles för svårtolkade och objektiva för att kunna 
använda vid smärtskattning framför allt på äldre patienter eller de som hade svår smärta 
och som kunde bli irriterade och bara svarade att de hade väldigt ont.  I Leegaard, 
Husby, Berge & Rustøen (2011b s.258) studie framkom att sjuksköterskorna endast 
tyckte NRS-skalan fungerade när patienten visste hur den skulle användas. Ett annat 
problem med NRS var att patienterna inte visste hur den skulle användas och att många 
ville veta exakt vad siffran 2 eller 6 skulle generera i för smärtlindring. 
Sjuksköterskorna själva beskrev det som ett problem att de inte heller visste skillnaden 
mellan NRS 6 eller 8. Sjuksköterskorna i Dihle et al (2006 s.475) litade mycket på sin 
egen uppfattning av patientens smärta, eftersom de inte använde några 
smärtskattningsinstrument, men de kände till många olika smärtskattningsinstrument.  
Observationerna i Manias et al studie (2004 s.760) visade att 92 % sjuksköterskorna 
sällan använde sig av smärtskattningsinstrument, men när de användes var det väldigt 
godtyckligt på hur den förklarades för patienterna. Om patienten hade svårigheter med 
att förstå hur den skulle användas, genomfördes aldrig smärtskattningen.  
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Utvärdering av smärtåtgärd 
Dihle et al (2006 s.475) studie visade att sjuksköterskorna sa att de utvärderade smärtan 
genom att fråga patienten, men observationerna visade på osystematisk och inadekvat 
smärtutvärdering. Sjuksköterskorna saknade rutiner för uppföljning. En del 
sjuksköterskor uppgav att de gick tillbaka till patienten fem till tio minuter efter given 
injektion och fyrtiofem minuter efter givna tabletter, men observationerna visade att 
uppföljning endast skedde efter given injektion. Sjuksköterskorna i Dihle et al (2006 
s.475) uppgav att de vid tidsbrist uppmanade patienterna att ringa på klockan om inte 
smärtan gav med sig och observationerna visade att nästan alla sjuksköterskor använde 
sig av detta uttryck och att de endast då utvärderade smärtan. Macintosh-Franklin (2013 
s.4) studie visar att sjuksköterskorna inte var helt överens huruvida de hade en effektiv 
smärtbehandling eller inte, men majoriteten ansåg att den inte var tillräcklig i många 
fall. De flesta sjuksköterskorna tyckte däremot att smärtbehandlingen på deras egen 
avdelning fungerade bättre än på andra avdelningar. I Gunningberg & Idvalls studie 
(2007 s.762) framkom att thoraxsjuksköterskorna slarvade med dokumentationen av 
VAS och att de skattade smärtan lägre än sina patienter. Dihle et al (2006 s.473) 
beskriver att sjuksköterskorna under intervjuerna hävdade att regelbunden 
smärtskattning utfördes, men författarnas observationer visade motsatsen.  

Patienten och sjuksköterskans inställning till postoperativ smärta och behandling 
Leegaard, Watt-Watson, McGillion, Costello, Elgie-Watson & Partridge (2011a s.316) 
och Leegaard et al (2011b ss.258-259) visar i sina studier att sjuksköterskorna upplevde 
att många patienter var rädda att ta opioder för att de kunde bli beroende eller få 
biverkningar. En del sjuksköterskor menade också på att om patienten kände sig dåsig 
kunde han/hon tro att de inte skulle kunna mobiliseras och att sjukhusvistelsen på så sätt 
skulle förlängas. De menade också att de äldre var mer rädda för att utveckla ett 
beroende och att många patienter trodde att man skulle ha ont efter en operation. De 
äldre patienterna behövde ofta övertalas till at ta sina smärtstillande. Sjuksköterskorna i 
Dihle et al (2006 s.474) upplevde att de biverkningar som patienterna fick var sedering, 
förstoppning och beroende, men dessa sågs inte som några problem, förutom vad gällde 
patienter med tidigare eller pågående missbruk. Sjuksköterskorna var rädda för 
andningsdepression, men medgav att det sällan inträffade. Det framkom i Rognstad, 
Fredheim, Johannessen, Kvarstein, Skauge, Undall & Rustøens studie (2012 s.550) att 
sjuksköterskorna hade en liberal inställning och goda kunskaper om smärtbehandling 
angående utvecklandet av missbruk och beroende till följd av postoperativ 
smärtlindring. De menade att detta sällan inträffade. Sjuksköterskorna i Leegaard et als 
(2011b s.257) studie upplevde att patienterna ofta var så tacksamma för operationen att 
när kirurgen gick ronden och frågade om smärta så svarade patienten nej, men när 
läkaren gått ut berättade patienten att han/hon hade ont. Detta kunde ibland leda till att 
kirurgen misstrodde sjuksköterskan, när hon/han bad att kirurgen skulle höja patientens 
smärtlindring. 
Leegaard et al (2011a s.315) tar upp i sin studie att sjuksköterskans vanligast upplevda 
utmaningar i smärtbehandlingen var yngre patienter, som ofta frågade efter mer 
smärtlindring, hade mindre tolerans med smärta och att de yngre patienterna saknade 
tidigare erfarenhet av smärta. Bland de äldre patienterna var utmaningen tvärtemot;   
De sa sällan till när de hade smärta. Ett annat vanligt förekommande problem var 
kulturella skillnader, som till exempel att patienten skulle uthärda smärta efter ett 
kirurgiskt ingrepp, språkförbistringar och att patienten inte kunde förmedla sin smärta 
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då han/hon inte kunde språket. Manias et al (2004 s. 761 & 2005 s.24) studier visade att 
sjuksköterskor hade stora svårigheter med att smärtskatta patienter med konfusion, 
demens eller som på grund av språkförbistring inte kunde uppge hur ont de hade eller 
var. De tog sig inte tid till att försöka utröna var patienten hade ont eller brydde sig inte 
om smärtan, utan fokuserade på att göra färdigt sina andra aktiviteter till exempel som 
att bädda rent.  
 
Den isländska studien visar att sjuksköterskorna upplevde problem med inre konflikter 
och moraliska dilemman som uppstod i arbetet framför allt vad gällde smärtbehandling 
av äldre, missbrukspatienter och vid utförande av omvårdnadshandlingar som ledde till 
smärta (Blondal & Halldorsdottir 2009 s.2901).  
I den isländska studien framkom att sjuksköterskorna var rädda att smärtlindringen 
skulle orsaka ett nytt beroende hos före detta missbrukspatienter, men att de inte var 
rädda för att den genomsnittlige patienten skulle bli beroende. Däremot fanns en stor 
rädsla för att överdosera smärtstillande och orsaka andningsdepression framför allt hos 
de äldre patienterna och de som krävde mer än ”normalt” (Blondal & Halldorsdottir 
2009 s.2901). Smärtan sågs som ett problem enbart de gånger smärtan var högre än 
förväntat i ett flertal studier (Mackintosh-Franklin 2013 s.3, Blondal & Halldorsdottir 
2006 s.2901, Lauzon Clabo 2008, s.535 och Gunningberg & Idvall 2007 s.762). 
Sjuksköterskorna i Dihle et al (2006 s.476), Lauzon Clabo (2008 s.534) och 
Mackintosh-Franklin (2013 s.3) studier visade att sjuksköterskornas inställning till 
postoperativ smärta var att smärtan var en naturlig del efter ett kirurgiskt ingrepp. Om 
patienten uppvisade mer smärta eller skattade sin smärta högre än förväntat tenderade 
sjuksköterskorna att misstro patienten. Sjuksköterskorna på avdelning A i Lauzon 
Clabos (2008 s.534) och Mackintosh-Franklins (2013 s.4) studier menade också att man 
kunde förutsäga hur ont patienten skulle ha efter ett specifikt ingrepp med hjälp av 
tidigare erfarenheter. 
Sjuksköterskorna i Dihle et al (2006 s.474) förstod vikten av god smärtlindring innan 
aktiviteter och mobilisering och försökte motivera sina patienter att ta sina 
smärtstillande i förebyggande syfte genom att informera om fördelarna och de upplevde 
att de flesta patienterna accepterade att ta sin medicin. Sjuksköterskorna i Manias et al 
(2005 s.25) studie försökte också förebygga patienternas smärta genom att inbjuda 
patienten till att tala om när de hade ont eller hade någon form av biverkning, så dessa 
kunde åtgärdas med en gång. Många av de observationer som gjordes var att patienterna 
fick sina ordinarie smärtstillande oavsett om de hade ont eller inte vid denna specifika 
tidpunkt. Sjuksköterskorna instruerade också patienterna noggrant att använda sin PCA-
pump framför allt före en potentiellt smärtsam aktivitet, såsom mobilisering eller 
såromläggning. 
Sjuksköterskorna medgav även att de endast reflekterade över smärta när patienten hade 
en PCA eller TEDA (Mackintosh-Franklin 2013 s.4 och Dihle et al 2006 s.475). 
Patienter med enbart peroral analgetika glömdes ofta bort. Macintosh-Franklin (2013 
s.5) visade att få uppgav att de blev berörda i samband med att patienterna hade svår 
smärta. Sjuksköterskorna i Blondal & Halldorsdottirs (2009 s.2902) studie uppgav att 
det mest positiva i arbetet med postoperativ smärtlindring var när man delade patientens 
upplevelse av smärtfrihet och att det gav en personlig tillfredsställelse när man gjort ett 
bra jobb. Det som upplevdes som mest negativt var när man trots ansträngningar inte 
kunde ge patienten tillräcklig smärtlindring. Detta ledde till att sjuksköterskan upplevde 
olika känslor så som frustration, hopplöshet, ledsamhet och kraftlöshet. En av 
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sjuksköterskorna beskrev en situation där patienten hade svåra smärtor och ingenting 
hjälpte; ”Det är något av det värsta man kan uppleva, jag var så upprörd inuti och så 
arg för att jag inte kunde hjälpa och för att jag inte hade någon att vända mig till, 
eftersom läkarna inte gav några andra alternativ”. Denna frustration ledde till att 
sjuksköterskan sökte hjälp från smärtenhet, anestesiolog eller annat. Det framkom också 
att stödet från sina kollegor var väldigt viktiga i sådana situationer. När 
sjuksköterskorna upplevde att de inte fick något stöd, kände de sig professionellt 
isolerade och försvarslösa, men när de hade stöd upplevde de sig säkra, att ansvaret 
delades och gav ett ökat självförtroende. Sjuksköterskorna på avdelning A såg bristande 
smärtlindring som beroende av patienterna och ledde ofta till frågan om patientens 
trovärdighet (Lauzon Clabo 2008 s.535). Sjuksköterskorna i studien var överens om att 
man arbetar på ett speciellt sätt beroende på vilken avdelning man arbetar på. Om någon 
kollega avvek från det normala sättet att arbeta på, så blev det inte accepterat och 
därmed kortvarigt. Som en av sjuksköterskorna uttryckte det; ”Man blir smittad av den 
sociala normen på avdelningen” (Lauzon Clabo 2008 s.535).  
Mackintosh-Franklin (2013 s.5) studie visar också på en kollektiv inställning till att 
smärta efter kirurgi är normal och att tyngden lades på den tekniska kunnigheten vad 
gällde till exempel PCA och PCEA. Detta sätt att arbeta var accepterat och enligt 
författarna kan detta vara ett sätt att arbeta okritiskt och att man inte reflekterar över hur 
man smärt behandlar patienterna. 
Dihle et al (2006 s.475) menade att gapet som uppstår mellan vad som sägs och görs 
beror på att sjuksköterskorna inte hade reella kunskaper i adekvat smärtlindring eller att 
de helt enkelt bara följt traditionerna på sin avdelning. De iranska sjuksköterskorna i 
Rejeh, Ahmadi, Mohammadi, Kazemnejad & Anoosheh (2009 s.278) upplevde 
blandade känslor i sitt arbete med smärtpåverkade patienter så som en skyldighet att 
lindra smärta, att ha tillräckliga kunskaper och en känsla av otillräcklighet och 
hopplöshet. De upplevde ett stort etiskt dilemma som genererade från oförenligheten 
mellan professionella ideal och kraven från arbetsgivaren. Mackintosh-Franklin (2013 
s.5) beskrev i sin studie hur en del sjuksköterskorna upplevde frustration när de inte 
lyckades smärtstilla sina patienter, medan andra kunde känna sig blasé kring smärta. 
Sjuksköterskorna menade att när man hela tiden omgavs av människor med smärta, 
måste man ibland påminna sig själv om att denna patient har ont och jag måste 
verkligen göra något. 

Samarbete med läkare 
Den isländska studien (Blondal & Halldorsdottir 2009 s.2901) visade att 
sjuksköterskorna upplevde stor frustration kring kommunikationen och samarbetet med 
läkarna. Läkarna kallades grindvaktare och sjuksköterskorna upplevde att läkarna inte 
lyssnade på deras åsikter i fråga om smärtbehandlingen och de kände sig misstrodda. En 
del sjuksköterskor uppgav att samarbetet fungerade bättre när man lärt känna läkaren, 
men alla höll inte med om detta. Många sjuksköterskor upplevde att när det krävdes en 
ändring i smärtregimen så var man tvungen att vara påstridig och övertalande för att det 
skulle bli bästa möjliga vård för patienten. I Leegard et als (2011b s.257) framkom att 
sjuksköterskorna upplevde att läkarna var rädda för att göra patienterna till missbrukare 
och höll därför inte alltid med om sjuksköterskans bedömning om att patienten behövde 
mer smärtlindring. 
Blondal & Halldorsdottir (2009 s.2902) rapporterade även att det fanns begränsade 
möjligheter att nå läkaren och att det ofta saknades skriftliga läkarordinationer vilket 
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ledde till osäkerhet bland sjuksköterskorna. Dessutom var det frustrerande när läkarna 
var oerfarna och inte kunde ta några beslut och erbjuda en lösning på problemet. De 
iranska sjuksköterskorna upplevde att de inte fick lov att störa eller argumentera 
läkarnas beslut gällande smärtbehandling.  De upplevde även att läkarna slarvade med 
de skriftliga ordinationerna trots påminnelser och att de sedan var svåra att nå eftersom 
de stod på operation (Rejeh et al 2009 s.277). Sjuksköterskorna påpekade även att 
läkarna inte värderade deras oro angående patientens välbefinnande utan de behandlade 
alla patienter likadant. Läkarna reagerade ofta med ilska vid kritik. Rejeh et al (2009 
s.277) och sjuksköterskorna i Lauzon Clabo (2008 s.535) menade att det var lättast att 
hålla läkarna på gott humör, istället för att ifrågasätta ordinationer. Sjuksköterskorna på 
avdelning B såg bristande smärtlindring som ett läkarproblem på så sätt att läkarnas 
motvilja till att ordinera adekvata doser smärtstillande ledde till att patienterna inte fick 
tillräcklig smärtlindring Lauzon Clabo (2008 s.535). Sjuksköterskorna i Manias et al 
(2005 s.23) var snabba med att ge patienten smärtstillande, men detta kunde fördröjas 
av att det saknades läkarordinationer. Läkarna kunde vara svåra att nå, eftersom de stod 
på operation eller var upptagna med andra patienter. I Rognstad et al (2012 s.549-550) 
framkom att både läkare och sjuksköterskor var överens om att man tillsammans 
diskuterade hur man bäst skulle smärtstilla patienterna.  
 
 

Organisatoriska brister 
Inga sjuksköterskor i Dihle et al (2006 s.475) studie rapporterade skrivna eller allmänna 
mål för postoperativ smärtlindring och de isländska sjuksköterskorna uppgav att de 
saknade referensramar och erfarenhet vad gällde smärtlindring av missbrukspatienter 
(Blondal & Halldorsdottir 2009 s.2901). Blondal & Halldorsdottir (2009 s.2902) tog 
också upp att de olika organisatoriska strukturerna påverkade sjuksköterskans möjlighet 
att ge en god postoperativ smärtlindring. En del sjuksköterskor menade att tidsbristen 
var värst, medan andra uppgav att de patienter som hade det värst och lät mest fick hjälp 
snabbare på bekostnad av andra patienters välmående. Rejeh et al (2009 s.277) menade 
också på att tidsbrist, hög arbetsbelastning, obalans i patient-sköterskerelationen och en 
ökning av administrativa uppgifter begränsade deras möjligheter till att ta hand om sina 
patienter på bästa sätt och ledde till ett mer uppgiftsorienterad arbetssätt med fokus bort 
ifrån patienternas behov. 
 

 Sjuksköterskans strategier 
Kommunikation och samspel med patienten 
De isländska sjuksköterskorna läste av patientens verbala och icke verbala uttryck, för 
att smärtskatta. Med detta menades att sjuksköterskan försökte se hur patienten 
verkligen kände och att veta hur man ska fråga, eftersom det kan vara svårt att få 
patienten att uttrycka sin smärta även med en direkt fråga som - Har du ont? (Blondal & 
Halldorsdottir 2009 s.2900) och denna strategi användes även av en del sjuksköterskor i 
Dihle et al (2006 s.473 & Manias et al 2004 s.758) studier. Sjuksköterskorna i Manias et 
al (2004 s.760) tog patientens icke verbala signaler som ett kvitto på om patienten hade 
ont eller inte i kombination med det verbala svaret. Dihle et al (2006 s.473) fortsätter 
med att denna fråga gjorde det lättare för patienten att förmedla sin smärta och om 
medicineringen fungerade tillfredsställande eller inte. Enligt sjuksköterskorna i Manias 
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et al (2005 s.23) krävde en effektiv smärtbehandling att patienten medverkar aktivt, att 
effekten av läkemedel/interventionen utvärderades och att ha en plan för hur man ska gå 
tillväga om det inte fungerar. Sjuksköterskorna använde sig av olika strategier som till 
exempel; patienten frågar efter sömnmedel och när sjuksköterskan frågar varför han/hon 
inte kunde sova framkom det att patienten hade ont i sina ben och patienten fick då 
smärtstillande istället för sömntablett. Sjuksköterskan kunde även ge patienten olika 
alternativ på smärtstillande beroende på hur ont de hade just nu och att påminna 
patienten om att använda sin PCA.  
Observatörerna i Dihle et al (2006 s.473) såg stora skillnader i hur sjuksköterskorna 
kommunicerade och observerade patientens smärta. En av strategierna som användes 
var att ställa en indirekt fråga som - Hur mår du? Patienten svarade sällan med att 
förmedla sin eventuella smärta. Om patienten inte sa något alls tolkades detta som att 
allt var bra. Den mest frekventa frasen som sjuksköterskorna använde var; Ring på 
klockan om du vill någonting. En annan stor skillnad bland sjuksköterskorna som Dihle 
et al (2006 s.474) observerade var hur de tolkade patientens signaler på smärta. En del 
sjuksköterskor var lyhörda för både verbala och icke verbala signaler och erbjöd 
patienten mer smärtstillande, medan andra såg att patienten hade ont, men valde att inte 
göra något aktivt förrän patienten sade till. Andra sjuksköterskor motiverade patienten 
att ta mer smärtstillande genom att förklara varför det var viktigt. Sjuksköterskorna i 
Manias et al studie (2005 s.25) jobbade enligt policyn att grundsmärtlindringen gavs i 
tid för att förhindra smärta, men att smärtlindringen inte kunde ges tidigare än vad 
ordinationen föreskrev. Detta ledde till att patienterna fick lida tills det var dags för den 
ordinarie smärtlindringen.  
Blondal & Halldorsdottirs (2009 s.2901) sjuksköterskor hade andra strategier när det 
gällde att kringgå läkarnas brist på gensvar i smärtbehandlingen, genom att använda 
icke farmakologiska metoder eller helt enkelt ändra dosen själva. Denna strategi kan 
göra att sjuksköterskans legitimation dras in och är inte en strategi att förorda enligt 
Blondal & Halldorsdottir s.2903).  Det som drev sjuksköterskan att ge en god 
smärtlindring är bland annat den moraliska skyldigheten, sjuksköterskans formella och 
reella kunskap och erfarenheter, självförtroende och övertygelse enligt Blondal & 
Halldorsdottir (2009 s.2903). Sjuksköterskan tog aktivt på sig rollen som patientens 
förespråkare och som målmedvetet vill lindra patientens smärta (Blondal & 
Halldorsdottir 2009 s.2903). Dihle et al (2006 s.474) påvisade att sjuksköterskorna ofta 
gav smärtlindring innan mobilisering, men få smärtskattade innan eller under 
mobilisering. Patienterna uppvisade ofta tecken på smärta eller obehag i samband med 
mobilisering som till exempel grymtande, stönanden eller grimaser, men 
sjuksköterskorna valde att fullfölja mobiliseringen/aktiviteten utan smärtlindring. 
Däremot uppmanades patienten att säga ifrån om smärtan blev ohållbar och om de 
måste avbryta mobiliseringen. Sjuksköterskorna i Macintosh-Franklin (2013 s.4) studie 
visade att de var motiverade till att försäkra sig om att smärtbehandlingen var effektiv, 
eftersom det sågs som inhumant för patienterna att lida. De ville också att patienterna 
snabbt skulle kunna återgå till ett normalt liv gällande mobilisering och dagliga 
aktiviteter. Mackintosh-Franklin (2013 s.6) påvisade att sjuksköterskornas brist på 
emotionell respons kan tyda på en generell avtrubbning gentemot smärta, men att detta 
inte berodde på brist av empati, utan på att man ser smärtan som en naturlig del efter 
kirurgi. I Blondal & Halldorsdottir (2009 s.2902) framkom det att sjuksköterskorna 
använde sig av olika copingstrategier när de hade hand om svåra patientfall, där man 
involverade sig och att det var viktigt att hålla sig till sanningen, men även att lära 
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känna patienten och fokusera på deras individuella resurser och styrkor. Alla 
copingstrategier var inte positiva då det framkom att en sjuksköterska undvek de 
patienter som efterfrågade mer smärtlindring.  
Sjuksköterskorna i Manias et al studie (2004 ss.758-759) använde sig av olika strategier 
för att smärtskatta patienten bland annat av att ställa enkla ja och nej frågor, men även 
med följdfrågor för att fastställa om patienten behövde något extra smärtstillande just 
nu. Många av sjuksköterskorna tog endast till sig när patienten svarade att de inte hade 
ont, men lyssnade inte på resten av vad patienten sade, vilket resulterade i att en patient 
med smärta inte alltid fick något smärtstillande. Andra sjuksköterskor använde en mer 
komplex smärtskattningsmetod för att få reda på om smärtan var bättre/sämre än 
tidigare, om patienten upplevde några biverkningar, att patienten skulle beskriva 
smärtan med ord och att få klarhet i tvetydiga uttryck och om de smärtstillande tog bort 
all smärta eller om någon kvarstod (Manias et al 2004 s.761och Manias et al (2005 s.25) 
studie visar att sjuksköterskorna försöker involvera sina patienter till att bli mer 
delaktiga i sin smärtbehandling genom information om PCA, att de skulle informera 
sjuksköterskan omedelbart vid smärta eller biverkningar, att erbjuda patienten olika 
behandlingsalternativ och att utvärdera smärtan.  
Det framkom i Dihle et als (2006 s.474)studie att paracetamol inte gavs kontinuerligt 
trots ordination medan i Leegaard et als studie (2011a s.315) sågs paracetamol ofta som 
en räddning då patienterna kände till detta preparat och helst inte ville ta opioder, 
eftersom de var rädda för biverkningar. Dihle et al (2006 s.472) och Leegaard et al 
(2011a s.316) skriver att sjuksköterskorna värdesatte den preoperativa 
patientinformationen högt och att det var en väldigt viktig del i smärtbehandlingen. 
Sjuksköterskorna i Dihle et al (2006 s.472) hävdade att man gav information 
rutinmässigt om smärtbehandling, smärtskattning, att patienten måste säga ifrån om det 
inte hjälper, att det var vanligt med viss smärta postoperativt och att smärtan var 
individuell, men observationerna av vad sjuksköterskan gjorde visade att den sällan 
gavs eller att det bara skedde på patientens begäran.  

Strategier inför hemgång 
Sjuksköterskorna i Leegaard et al (2011a s.316) uppgav att de ofta fick uppmuntra sina 
patienter till att vara patienter, det vill säga att patienten måste förstå att man inte kunde 
göra allting lika snabbt som tidigare, att man inte orkade lika mycket som innan 
operation och så vidare. Patienten måste inse sina begränsningar. Många sjuksköterskor 
medgav också att många av patienterna var envisa och de visste att ordinationerna inte 
skulle följas av patienten när de kommit hem. För att utbilda patienten att bli 
hemgångsklar använde sig sjuksköterskorna av DVD, broschyrer och individuell 
muntlig information, men alla gjorde på olika sätt och alla var inte medvetna om vad 
som stod om smärta i broschyren patienten fick. En del sjuksköterskor ansåg att 
patienten blev mer nervös av att få så mycket information, men att de var tydliga med 
att förklara att det inte fanns några dumma frågor. Andra sjuksköterskor 
rekommenderade sina patienter att uppsöka sin husläkare en vecka efter hemgång om de 
hade frågor kring smärtbehandlingen eller andra problem (ibid). 
 

Användning av icke farmakologiska metoder 
Sjuksköterskorna i Dihle et al (2006 s.474) pratade mycket om icke farmakologiska 
metoder så som massage, distraktion, musik, värme, beröring och kylbehandling, men 
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få använde dessa metoder praktiskt. De flesta höll med om vikten av emotionellt stöd 
för patienten i syfte att reducera smärtan. Olika ord som användes var; att ta hand om 
patientens psykiska behov, att kommunicera med, bry sig om, att informera och 
förklara, att trösta, att respektera och tro på vad patienten sade och att ge patienten 
uppmärksamhet (Dihle et al 2006 s.474). Sjuksköterskorna i Macintosh-Franklin (2013 
ss.4-5) lade vikten på fysiska metoder för att lindra smärtan och på de fysiologiska 
fördelarna med att ge maximal smärtbehandling och använde sig endast av 
farmakologiska åtgärder. Sjuksköterskorna i Manias et al (2005 s.25) använde sällan 
icke farmakologiska metoder. I Rognstad et al (2012 s.551) framkom att 
sjuksköterskorna och läkarna hade dåliga kunskaper om icke farmakologiska åtgärder 
mot postoperativ smärta, men att de förespråkade användandet av multimodala metoder. 
Författarna såg ändå att 9 % av sjuksköterskorna tyckte att avslappningstekniker 
fungerade bra i smärtlindringssyfte. Vidare framkom att endast 20 % av läkarna och 57 
% av sjuksköterskorna var intresserade av att hitta bättre vägar för en mer effektiv 
smärtbehandling (Rognstad et al 2012 s.549). Sjuksköterskorna i Rejeh et als studie 
(2009 s.277) ansåg att det mest primära och viktigaste inom sjuksköterskerollen var att 
lindra patientens lidande och inte nödvändigtvis med hjälp av farmakologiska åtgärder. 
De pratar mycket om sin önskan att hinna med olika omvårdnadsinterventioner, men att 
tidsbristen omöjliggjorde deras försök. I Manias et als (2005 s.23) studie såg 
sjuksköterskan patientens behov av smärtstillande, men upplyste henne/honom om att 
det fanns andra alternativ till smärtstillande istället för tabletter, till exempel massage 
och lägesändringar. 
 

Kunskap 
Dihle et al (2006 s.475) fann i sin studie att sjuksköterskorna hade kunskap om de 
centrala delarna i postoperativ smärtlindring, det vill säga att ge preoperativ 
information, att smärtskatta och utvärdera effekten samt att behandla smärtan med de 
läkemedel som var ordinerade, men de såg också att sjuksköterskorna inte använde sig 
av sina kunskaper. På grund av detta ansåg författarna att det behövdes utbildning för 
sjuksköterskorna och möjlighet att utveckla sina kunskaper kliniskt på avdelningen, för 
att öka kompetensen om smärta, smärtlindring, empati och kommunikation i samband 
med smärta. Det krävdes ett mer utbrett samarbete mellan utbildning och praktiskt 
görande, för att kunna guida sjuksköterskorna i att handla med teoretisk kunskap och på 
så sätt höja kompetensen i deras handlande i relation till smärtbehandling. I samband 
med preoperativa informationen bör sjuksköterskan lära patienterna deras roll och 
ansvar i smärtbehandlingen och att införliva patienten att själv skatta sin smärta med 
hjälp av något smärtskattningsinstrument. Vidare bör man introducera ett gemensamt 
mål för smärtbehandlingen på avdelningen. Sjuksköterskorna behöver bli mer 
uppmärksamma på smärtlindring i samband med mobilisering och stoppa aktiviteten till 
dess att patienten upplever tillräcklig smärtlindring Dihle et al (2006 ss.475-476).  
Den svenska studien (Gunningberg & Idvall 2007 s. 765) visade att personalen behövde 
titta mer på vilken information som ska ges preoperativt och hur och när den bör ges för 
bästa resultat. Vidare att man bör använda standardiserade riktlinjer. Rognstad et al 
(2012 s.550) tittade på hur sjukvårdspersonal upplevde sina kunskaper och kompetens 
inom smärta och de kom fram till att kunskaperna om postoperativ smärta var betydligt 
lägre hos läkarna än hos sjuksköterskorna, men att ingen av grupperna använde sig av 
de riktlinjer som fanns att tillgå. Sjuksköterskorna i Mackintosh Franklin (2013 s.4) var 
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medvetna om att de borde lyssna och tro mer på vad patienten säger och att försöka 
sluta lägga vikt på vilket ingrepp som gjorts. Sjuksköterskorna behövde applicera sitt 
eget omdöme på sitt eget och andras arbete för att kunna lära sig reflektera och kritiskt 
granska hur man arbetade enligt författarna.  
 
I Leegards et al (2011a s.317) studie medgav sjuksköterskorna att de behövde mer 
utbildning kring olika multimodala smärtbehandlingar. De ville få regelbundna 
föreläsningar om smärta från experter för att kunna ta del av patienternas upplevelser 
och att läkarna förklarade de bakomliggande mekanismerna till varför patienterna hade 
ont postoperativt. De efterfrågade också lättanvända riktlinjer och får medhåll av de 
iranska sjuksköterskorna (Rejeh et al 2009 s.277) och av sjuksköterskorna i Rognstad et 
als studie (2012 s.551). Det framkom i samma studie att mer kunskap om postoperativ 
smärtbehandling krävdes hos ledningen och sjuksköterskorna ansåg också att det var 
ledningens ansvar att se till att personalen upprätthåller sin kompetens om postoperativ 
smärtbehandling. Dessutom krävdes att ledningen tar fram evidensbaserade, kliniska 
och praktiska riktlinjer som innehåller information om vilka mål man ska ha i 
smärtskattning, utvärdering, hur man ska utbilda patienterna och hur man upprättar ett 
akut smärtteam (Rognstad et al 2012 s.551).  
Rejeh et al (2009 s.277) såg att sjuksköterskorna i studien efterfrågade mer utbildning 
kring postoperativ smärtlindring ur ett sköterskeperspektiv och patientperspektiv och 
inte enbart ur det medicinska redan på sjuksköterskeutbildningen. Det var viktigt att 
sjukhusledningen och läkarna omvärderade sjuksköterskan roll inom smärtbehandlingen 
med vad sjuksköterskan kan erbjuda för icke farmakologisk hjälp (Rejeh et al 2009 
s.278) och de får medhåll av sjuksköterskorna i Blondal & Halldorsdottir (2009 s.2901). 
Rognstad et al. (2012 ss.549-550) menade att de flesta av läkarna och sjuksköterskorna 
var nöjda med kombinationen av opioder och icke opioder samt att man måste lyssna 
till patientens egen upplevelse av smärtan för att få en fungerande smärtlindring. Vidare 
framkom att sjuksköterskorna utvärderade smärtan hos patienterna mer frekvent än vad 
läkarna gjorde. Leegaard et al (2011b s.259) studie visade att sjuksköterskorna behövde 
mer kunskaper kring läkemedel och deras verkningsmekanismer samt riktlinjer för hur 
de själva ska tolka NRS-skalans siffror. De såg ett behov i att få ordinationer för 
respektive NRS-siffra. I Rognstad et als studie (2011 s.550) framkom att personalen 
fick en uppdatering varje år kring postoperativ smärta och att de endast 20 % var nöjda 
med den. Sjuksköterskorna i studien ville gärna ha en kontaktperson kring smärta 
kopplad till avdelningen, för att kunna ställa frågor och bolla olika idéer om 
smärtbehandlingen postoperativt.  
 

 

DISKUSSION 
Diskussionen består av två delar; metod och resultatdiskussion. I metoddiskussionen 
behandlas hur litteraturöversikten utförts och reflektion förs kring styrkor och svagheter. 
I resultatdelen diskuteras litteraturöversiktens resultat under de två huvudtemana.  

Metoddiskussion 
Metodvalet kunde ha varit intervjuer, men då tiden var alltför begränsad och intervjuer 
är väldigt tidskrävande föll valet på en litteraturstudie. Att göra en litteraturstudie leder 
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till att studenten lär sig söka ny kunskap, hur den värderas och hur materialet 
sammanställs på ett vetenskapligt sätt. Eftersom det finns många vetenskapliga artiklar 
inom hälso- och sjukvården behövs det översikter av befintlig forskning enligt Axelsson 
(2012 s.205). Axelsson (2012 s.205) menar även att för att sjuksköterskan ska kunna 
utvecklas i sin profession krävs evidensbaserad kunskap. Vidare skriver författaren att 
det är viktigt att litteraturstudien ska vara förankrad till sjuksköterskans 
verksamhetsområde (Axelsson 2012 s.205).  
Jag valde därför att skriva om postoperativ smärta efter thoraxkirurgi, men när jag sökte 
artiklar hittade jag inte tillräckligt många som enbart innehöll data från thoraxkirurgi. 
Därför lade jag till artiklar som hade data från bland annat thoraxkirurgi. Författaren tror 
att eftersom resultatet från artiklarna var så pass samstämmiga, så har data ej 
förvanskats på grund av andra kirurgispecialiteter. Sökorden som användes utgick ifrån 
syftet och detta möjliggjorde att relevant forskningslitteratur identifierades. 
Inklusionskriteriet att artiklar skulle vara tillgängliga i fulltext via Borås Högskolas 
bibliotek sattes av praktiska, tidsmässiga och ekonomiska aspekter. Detta begränsade 
urvalet något, men har inte försämrat kvaliteten på de utvalda artiklarna.  
Genom att använda både kvalitativt och kvantitativt utförda studier anser jag att det blir 
en bred överblick över detta problem inom vården och inte minst i sjuksköterskans 
vardag. Genom att ha en förförståelse för detta problem kan det tolkas både som en 
svaghet och styrka. Jag har försökt att hålla mina personliga åsikter utanför och 
analyserat artiklarnas resultat ordagrant utan personliga värderingar. Valet att begränsa 
artiklarna från 2003-2014 kan ses både som en fördel och en nackdel. Fördelen är att det 
är så ny kunskap som möjligt, medan nackdelen är att viktig kunskap från tidigare 
studier går förlorad. De flesta av mina artiklar är kvalitativa, vilket ger ett djup åt 
resultatet, där sjuksköterskans perspektiv framkommer. Nackdelen med kvalitativa 
artiklar är att de ställer högre krav på analysen, så att resultatet inte påverkas av 
författarens förförståelse. 
Det var däremot svårt att översätta en del engelska ord till svenska, vilket kan ha 
förvanskat resultatet något. De elva artiklar som valdes ut för denna uppsats är utförda 
förutom i Sverige, även i Norge, Australien, England, Island, Iran, Canada och USA för 
att få ett globalt perspektiv. Även om sjukvårdsorganisationen inte ser likadan ut i 
världen som i Sverige, var det inga resultat som stack ut. Artiklarna var relativt 
samstämmiga gällande omvårdnaden och behandlingen av postoperativ smärta.  
Valet att skriva denna uppsats ensam kan också diskuteras. Fördelen är att jag fick 
skriva om ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat och som jag kan ha nytta av i min 
nuvarande profession. Författaren valde att skriva om både hinder som försvårar 
smärtbedömningen, men även vad sjuksköterskan har för strategier och detta gjordes 
eftersom det var svårt att skilja dessa båda åt. Mycket av det som framkom i resultatet 
kan författaren känna igen från sitt eget arbete inom thoraxkirurgins smärtbehandling 
och dess problem.  
Nackdelen är att man inte haft någon att diskutera med och detta hade underlättat 
analysdelen, eftersom det var väldigt svårt och tidskrävande att hitta teman, då allting 
går in i varandra. Att ha någon att bolla med hade underlättat analysdelen avsevärt. 
Författaren anser att denna studies resultat kan användas inom alla områden i 
sjukvården som har hand om postoperativa patienter. 
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Resultatdiskussion 
Huvudfynden i resultatet besvarar uppsatsens syfte. Resultatet visar att sjuksköterskan 
har problem med patienternas smärtbehandling, både vad gäller att utföra 
omvårdnadsåtgärder, smärtskatta, tolka patientens signaler som att lindra lidandet. För 
att underlätta arbetet krävs att både sjuksköterska och patient har kunskap om 
postoperativ smärta och smärtbehandling och resultatet visar på brister även inom detta 
område. Vid omvårdnad av patienter med postoperativ smärta är det viktigt att etablera 
en god vårdrelation mellan patient och sjuksköterska, så att patienten vågar säga ifrån 
och att sjuksköterskan kan vara lyhörd för att läsa mellan raderna. Sjuksköterskan måste 
även ha god kommunikation mellan övrig vårdpersonal såsom kollegor som läkare och 
detta brister också i resultatet.   

Upplevda hinder ur sjuksköterskans perspektiv 
Många sjuksköterskor i artiklarna tar upp att de sällan eller aldrig använder sig av VAS 
eller NRS, dels för att de är svåra att förstå både för patient och personal och dels för att 
sjuksköterskan inte hinner (Blondal & Halldorsdottir 2009 s.2900, Leegaard et al 2011b 
s.258, Dihle et al s. 475, Manias et al 2004 s.761, Manias et al 2005 s. 24, Gunningberg 
& Idvall 2007 s.762) och dessa resultat styrks av studier gjorda av Wickström Ene et al 
(2008) och Wadensten et al (2011).  
I Wickström Ene et al (2008) uppgav 40 % av sjuksköterskorna att de aldrig använde 
VAS vid smärtskattning. Wadensten et als (2011) studie visade att endast knappa 39 % 
av patienterna blivit tillfrågade att smärtskatta med hjälp av NRS. Denna studie visade 
även att 65 % av patienterna uppgav att de haft smärta under de senaste 24 timmarna 
och av dessa hade 42 % VAS sju eller högre. Enligt SFAI:s rekommendationer (2011 s.) 
ska VAS inte överstiga fyra för att ses som godtagbar smärta. 
 
 En svensk studie (Eriksson, Wikström, Årestedt, Fridlund & Broström 2014 ss.43-44) 
visade hur patienterna upplevde användningen av NRS och en del patienter uttryckte att 
den var alldeles för abstrakt och att det var svårt att sätta en siffra på hur ont man hade i 
ett speciellt ögonblick. Det låg på vårdpersonalens ansvar att se till att smärtskattningen 
görs och många patienter var rädda för att bli sedda som besvärliga patienter. Ett annat 
orosmoment var att bli misstrodd av personalen för att vilja ha mer smärtstillande än 
man egentligen behövde. Patienterna önskade däremot att personalen skulle skatta 
smärtan mer ofta framför allt de med smärtproblem, för det kändes tryggt att personalen 
brydde sig. En av nackdelarna med NRS var att patienterna gärna ville uttrycka verbalt 
hur ont de hade och inte bara sätta en siffra. De hade också svårt att förstå hur 
personalen använde deras smärtskattning eftersom det var väldigt personbundet vilken 
respons NRS värdet gav, som får medhåll av Leegaard et al 2011b s.258.  
Men patienterna var överens om att NRS hjälpte till att kommunicera smärtan med 
vårdpersonalen (Eriksson et al 2014 ss.43-44).  
Användningen av NRS eller VAS skalan kräver dock att personalen använder den på 
samma sätt, förklarar på samma sätt och att kliniken har riktlinjer för sjuksköterskan att 
följa. Klara mål är nödvändigt för den postoperativa smärtbehandlingen. Detta är ett 
problem inom dagens sjukvård och som med mycket annat krävs det mer utbildning på 
postoperativ smärta och smärtbehandling.  
Van Dijk et al (2012) såg i sin studie att sjuksköterskans smärtskattning med NRS inte 
överensstämde med patientens skattning med NRS och VRS. Sjuksköterskans tolkning 
av uthärdlig var lägre än för patienten vilket kunde leda till att patienten blir 
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övermedicinerad. Därför anser författarna att det är viktigt att sjuksköterskan frågade 
patienten om smärtan är uthärdlig eller inte (ss.68-70). Detta resultat säger emot 
påståendena i denna studies resultat, där det framkom att en del sjuksköterskor 
underskattade patientens smärta trots att denne skattat högt VAS, för att sjuksköterskan 
såg sig själv som expert och visste hur ont det brukade göra efter ett visst ingrepp 
(Manias et al 2004 s.24, Dihle et al 2006 s.475, Gunningberg & Idvall 2007 s.762, 
Lauzon Clabo 2008 s.534 och Mackintosh-Franklin 2013 s.3).  
 
Smärtenheten i Malmö har gjort en vidareutveckling av NRS genom att tillföra 
riktlinjer, som kopplas till ordinationer i sitt journalsystem. NRS-skalan har ett manus 
på baksidan som hjälper vårdpersonal och patient att göra smärtbedömningen lättare och 
de har valt att kalla den nya skalan för GPS (Guideline Pain System Scale). Den 
numeriska skalan 1-10 har delats upp i tre olika smärtområden och ingen smärta är 
siffran noll. NRS 1-3: lätt smärta: smärtan beskrivs som att den är där, men inte 
besvärar patienten nämnvärt. NRS 4-6: måttlig till medelsvår smärta. Beskrivs som att 
smärtan är avledbar men att patienten kan ha svårt att somna och har analgetisk åtgärd 
per os, det vill säga i första hand tabletter. NRS 7-10: svår till outhärdlig smärta. 
Smärtan är närvarande hela tiden och stör. Patienten har svårt att koncentrera sig och 
vaknar lätt av smärtan och här är den analgetiska åtgärden intravenöst läkemedel 
(Wahlberg & Lott 2012 ss.10-13).  
Mina egna erfarenheter kring smärtbedömning stämmer överens med resultatet, framför 
allt att det är svårt att kommunicera kring smärtan på ett sätt så att patienten förstår vad 
vi frågar efter. VAS och NRS är väldigt trubbiga instrument och svåra att förklara för 
många patienter. Om sjukvården ska lyckas med en bra smärtbehandling måste 
patienten vara med på tåget från början, det vill säga få all information som krävs 
preoperativt. Denna information behöver sedan upprepas postoperativt för att nå bästa 
möjliga resultat.  
Sjuksköterskorna i den iranska studien uttryckte stor frustration över att inte hinna med 
sina omvårdnadsinterventioner på grund av tidsbrist och hög arbetsbelastning, men får 
också medhåll från de isländska sjuksköterskorna (Rejeh et al 2009 s.278 och Blondal 
& Halldosdottir 2009 s.2902) Detta kan tyckas som en kulturell skillnad, men saken är 
den att Sveriges sjuksköterskor har samma problem i allt mer utsträckning. 
Sjuksköterskorna i Rejehs et al (s.278) studie tyckte att det lades allt mer administrativt 
arbete på sjuksköterskorna och detta tog tid ifrån patienten och deras möjlighet att ge 
omvårdnad. 
Ett annat stort problem var samarbetet med läkarna. Många av sjuksköterskorna kände 
sig misstrodda och att läkarna inte litade på deras kunskaper om smärtbehandling. Detta 
ledde till minskat självförtroende och att man tog den lätta vägen ut genom att bara 
acceptera vad läkarna ordinerade (Leegaard et al 2011b s.257, Blondal & Halldosdottir 
2009 s.2901, Rejeh et al 2009 s. 277, Lauzon Clabo 2007 s.535 och Manias et al 2005 
s.23). Läkarna och sjuksköterskorna i Rognstad et al. (2012 s.549) uppvisade vissa 
skillnader vad gällde hur de såg på patientens upplevelse av smärtlindring, där 95 % av 
läkarna jämfört med 86 % av sjuksköterskorna ansåg att patienterna var väldigt nöjda 
med sin smärtlindring.  
 
Det finns fortfarande en stark hierarki inom sjukvården och även om den på många håll 
blivit bättre finns det mycket kvar att jobba med. Vi behöver ha mer multidisciplinära 
team som arbetar tillsammans för att patienten ska få bästa möjliga vård. Alla 
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professioner har en specifik kompetens som ska tas tillvara på. SSF (2010) menar att när 
olika professioner samarbetar i team ökar patientens möjlighet till överlevnad och 
symtomlindring, samt välbefinnande. De specifika kunskaper som sjuksköterskan har i 
omvårdnad bidrar till teamets kompetens. På Thoraxkliniken på Sahlgrenska arbetar vi 
mycket med generella riktlinjer och PM, där sjuksköterskan har en stor, aktiv roll inom 
smärtbehandlingen. Vi har också smärtombud på vårdavdelning, operation, narkos och 
thoraxintensiven som arbetar tillsammans med thoraxkirurg och narkosläkare för att 
kvalitetssäkra de metoder vi använder och för att kunna förbättra smärtbehandlingen. Vi 
har även internutbildningar för alla nyanställda sjuksköterskor och undersköterskor, där 
vi framhäver vikten av en god smärtbehandling, eftersom det leder till en ökad 
patienttillfredsställelse och mindre komplikationer. 
 
Sjuksköterskorna tar även upp vissa organisatoriska problem såsom att det fattas 
generella riktlinjer som är lätta att förstå (Dihle et al (2006 s.475), Gunningberg & 
Idvall (2007 s.765), Leegaard et al (2011 s.317) och Rejeh (2009 s.278). Men resultatet 
visar också på att sjuksköterskorna inte använder sig av de generella riktlinjer som 
finns, ibland för att man helt enkelt inte vet om dem och detta får medhåll av både 
Sandh & Boström (2012 ss.44-48), Manias et al (2004 s.760) och Dihle et al (2006 s. 
475). Svensk sjuksköterskeförening (SFF 2010) skriver att sjuksköterskan behöver 
kunskap om kliniska riktlinjer, medicinteknisk utrustning, informations- och 
kommunikationsteknologi som stöd för kvalitet och säkerhet. 
 
Socialstyrelsen (2012) har i föreskrifter och allmänna råd i SOSFS 2011:9 om 
ledningsarbete presenterat ett verktyg för att uppnå kvalitet inom hälso- och sjukvård. 
Genom ledningssystemet ska verksamheten kunna planeras, ledas, kontrolleras, följas 
upp, utvärderas samt förbättras. Lokalt ska detta ske genom utformade och 
dokumenterade processer och rutiner (ibid).  
Även Sveriges Riksdag (2010) har i patientsäkerhetslagen förstärkt arbetsgivarens 
ansvar och skyldighet att arbeta med systematiskt patientsäkerhetsarbete. Vårdgivaren 
är skyldig att bedriva god hälso- och sjukvård genom att planera, leda och kontrollera 
verksamheten (ibid).   
 
Sandh & Boström (2012) tittade på sjuksköterskors uppfattning om smärtbehandling 
och användning av riktlinjer och deras studie visade att både riktlinjer och 
smärtbedömningsinstrument sällan användes, fastän sjuksköterskorna hade kunskapen. 
Författarna menar på att det krävs en stödfunktion för sjuksköterskorna så man kan 
implementera användandet av riktlinjer så att smärtbehandlingen blir mer effektiv och 
detta stöddes av resultatet från Leegaard et al (2011b).  
Sjuksköterskorna i Sandh & Boström (2012) angav att de endast gjorde en 
smärtbedömning när smärtan var ett problem precis som i studierna gjorda av Manias et 
al (2004 s.766), Dihle et al (2006 s.476), Lauzon & Clabo (2008 s.534) och 
Mackintosh-Franklin (2013 s.3). Sandh & Boström (2012) studie visar också att 
sjuksköterskor inte alltid rapporterar över muntligt till sina kollegor om att patienten har 
smärta, men mest anmärkningsvärt är att de inte heller dokumenterar skriftligt vilket är 
en skyldighet enligt patientdatalagen (2008:355). Detta visas även i Wickström Ene et al 
(2008) där 20 % av sjuksköterskorna svarade att de sällan eller aldrig dokumenterade 
smärtintensiteten. Detta tycker författaren personligen är skrämmande. Om 
sjuksköterskan inte dokumenterar eller ens förmedlar vidare till sin kollega att patienten 
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har ont, har sjuksköterskan då gjort sitt jobb? Nej, absolut inte! Vi är skyldiga enligt lag 
att föra patientjournal där det även ska framgå om patienten har smärta. Ett av de 
viktigaste ledorden inom postoperativ smärta är kommunikation och inte bara mellan 
patient och sjuksköterska, utan även mellan sjuksköterska och annan vårdpersonal. På 
Thoraxkliniken där författaren arbetar, har vårdpersonalen många generella riktlinjer 
och PM att luta sig mot. Dessa är utarbetade tillsammans med både läkare, 
sjuksköterskor och undersköterskor. Inom postoperativ smärtbehandling är det av 
största vikt att patienten får hjälp direkt och inte behöver ligga och vänta för länge på 
hjälp. Ju längre tid som går med svår smärta, desto svårare är den att bryta. I och med 
att personalen på Thoraxkliniken har generella ordinationer finns det mycket vi kan 
prova innan kontakt med läkare behöver tas. Om inte förstahandspreparatet har effekt, 
kan nästa provas och om inte det hjälper står det klart och tydligt vem som ska 
kontaktas för ytterligare ordinationer, till exempel narkosläkaren. 
 
 Lauzon Clabo (2008 s.536) tar upp i sin studie att klimatet på en avdelning speglar vad 
som är tillåtet eller inte. Författaren kan dra slutsatsen att när man är ny sjuksköterska 
med nyare kunskaper inte vågar framföra kritik eller mana till förändring, eftersom man 
inte vill stöta sig med de erfarna sjuksköterskorna. Detta kan man tolka som att 
avdelningarna idag måste erbjuda bättre klimat för nyanställda och ta tillvara på deras 
nyare kunskaper inom bland annat smärtbedömningar. I Lauzon Clabos (2008 s.536) 
studie framkom också att det borde göras riktade interventioner till varje avdelning för 
att förändra det sociala beteendet på respektive avdelning. Genom att förändra det 
kollektiva sättet att smärtskatta på varje avdelning, kan detta förändras även över lång 
sikt. 
 

Sjuksköterskans olika strategier kring smärtbehandling 
Det diskuteras i ett flertal studier och även i litteraturen om hur viktig den preoperativa 
informationen är, vilken slags information patienten behöver och vid vilken tidpunkt 
den är lämpligast att ge. (Rawal 2003 s.253, Stanghelle & Knutsen 2009 s.472, SFAI 
2011 s.97, Dihle et al 2006 s.475, Leegaard et al 2011a s.316 och Gunningberg & Idvall 
2007 s.765). Men det är minst lika viktigt att ge patienten utförlig information innan 
hemgång, det vill säga när patienten ska lämna sjukhuset och klara sig själva och detta 
är lagstadgat enligt Hälso-och sjukvårdslagen.  
Anmärkningsvärt så är det bara en artikel i studien som tar upp detta (Leegaard et al 
2011a). Sjuksköterskorna i Leegaard et al (2011a s.316) menade att många patienter inte 
skulle följa de givna ordinationerna på smärtstillande när de kom hem, vilket också 
skulle kunna visa på att patienterna behöver en individualiserad hemgångsinformation. 
Cogan, Quimette, Vargas-Schaffer, Yegin, Deschamps & Denault (2014) undersökte i 
sin studie 379 patienters attityd och föreställningar om smärtstillande efter hjärtkirurgi. 
De fann att 31 % av patienterna trodde att det var lätt att bli beroende av sina 
smärtstillande och att de därför inte tog sina mediciner som ordinerat. 20 % av 
patienterna svarade att en bra patient inte klagar på smärta och 36 % trodde att det var 
bättre att spara de smärtstillande tabletterna, tills då man verkligen behövde dem. Deras 
resultat visar ännu mer på hur viktigt det är med ett bra utskrivningssamtal innan 
hemgång. 
Sjukvården är dessutom skyldig att ge en individualiserad information till patienten och 
vad finns det då för skillnader till exempel mellan kön och ålder?  
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En studie från Canada (Parry, Watt-Watson, Hodnett, Tranmer, Dennis & Brooks 2010) 
visade att kvinnliga patienter efter hjärtkirurgi hade mer smärta framförallt vid dagliga 
aktiviteter än männen. Kvinnorna rapporterade också mer sömnsvårigheter än männen 
på grund av moderat smärta i bröstbenet. Samma resultat visade sig i den norska studien 
av Leegaard, Rustøen & Fagermoen (2010) där de tittade på hur kvinnans dagliga liv 
påverkades efter hjärtoperationen. Studien visade också att kvinnorna inte följde de 
rekommenderade doserna av smärtstillande utan tog mycket mindre än vad som 
förskrivits. Detta trodde författarna kunde bero på att kvinnorna behövde mer 
individualiserad hemgångsinformation om vikten att ta sina smärtstillande regelbundet 
och varför man inte ska ha ont.  
En kanadensisk studie visade vad 150 dagkirurgi patienter ville veta om postoperativ 
smärta och smärtbehandling 72 timmar efter hemkomst. Det var framför allt hur planen 
såg ut angående smärta och smärtlindring och vad gör jag om den inte fungerar? Hur 
länge förväntas jag ha smärta och vilken typ av smärta? Om jag får biverkningar, hur 
behandlar jag dessa? Vem kontaktar jag om smärtlindringen inte fungerar? (Kastanias, 
Kenny, Robinson, Sabo & Snaith 2009 s.28)  
Hur ser det då ut för den hjärtopererade patienten när han/hon kommer hem?  
Lie, Bunch, Aarhus Smedby, Arnesen & Hamilton (2012 s.16) gjorde en studie i Norge 
på 93 hjärtopererade patienter där man bland annat tittade på den postoperativa smärtan. 
Intervjuerna och enkäten fylldes i efter två och fyra veckor. Vid första tillfället efter två 
veckor var den postoperativa smärtan fortfarande moderat hos 84 % patienter och var 
lokaliserad till operationssnittet, nacke och framför allt vänster skuldra. Vid andra 
tillfället fyra veckor efter operationen kvarstod smärtan hos 66 % av patienterna, men 
var då mer hanterbar och beskrevs som stela muskler och svår ömhet. Anmärkningsvärt 
är att 15 % av patienterna svarat ja på frågan om de trodde att smärtan kunde vara ny 
angina pectoris. Många patienter upplevde också en nedsatt känslighet i det opererade 
området. Det framkommer i samma studie att patienterna inte kunde komma ihåg att de 
fått någon information i vilken medicin eller hur mycket de skulle ta för smärtan (Lie et 
al 2012 s.20). 
Ganske (2006) tittade på familjeperspektivet för den äldre (över 80 år) hjärtopererade 
patienten i hemmet och många av de anhöriga i studien upplevde att patienten var lätt 
förvirrad och att de själva fick väldigt mycket ansvar av sjukvården att se till så att 
patienten tog sina mediciner. De blev sedan själva förvirrade eftersom läkarna ofta bytt 
ut de ”gamla” medicinerna till nya och detta ledde till osäkerhet. Ett annat ansvar som 
sjukvården lämnat till anhöriga var såromläggning, vilket kunde leda till osäkerhet om 
patienten kommit hem för tidigt eller om något var fel när såret läckte. Många anhöriga 
upplevde stor frustration och övergivenhet av sjukvården som inte ens gett de ett 
telefonnummer att ringa för att fråga om råd eller om något hände. De anhöriga 
upplevde också mycket rädsla, som att inte våga lämna maken/makan hemma själv 
eftersom de kunde ramla, frustration över att behöva göra mycket av de vardagliga 
sysslorna själva och de kände sig ofta utmattade (E.10-11).  
Cebici & Ҫelik (2008) utförde en intervention i form av träning inför hemgång och 
ordentlig utskrivningsinformation och rådgivning med bland annat metoder för att öka 
patientens självhjälpsförmåga. Det visade sig att interventionsgruppen hade mindre ont 
än kontrollgruppen.  
 
Ett av de viktigaste resultaten i denna studie var att många sjuksköterskor efterfrågade 
mer omvårdnadsinterventioner och inriktning på icke farmakologiska metoder redan 
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under sin utbildning. Sjuksköterskorna ansåg att utbildningen var alldeles för 
medicinskt inriktad (Dihle et al (2006 s.476), Blondal & Halldorsdottir (2009 s.2901) 
och Rejeh et al (2009 s.278).  
Sjukvården idag är väldigt medicinsk med mycket teknik som ska hjälpa till att 
underlätta för både patienter och personal, men det är lätt att glömma bort det där lilla 
extra, som att sätta sig ner på sängkanten, lyssna på patienten och kanske hålla en hand. 
Det är inte alltid att läkemedel löser den underliggande orsaken till patientens smärta, 
som lika väl kan vara psykisk eller existentiell, något som expertsjuksköterskorna 
anammade i Richards & Hubberts studie (2007 ss.20-22). De identifierade fyra 
huvudteman, som tillsammans utgjorde grunden till en så komplex smärtbedömning 
som möjligt av patienterna. Dessa teman var; 1) att se hela personen och där inte 
fokusera varken eller på hur patienten såg ut och vad patienten sade. 2) den 
självständiga konsten att vårda, som innebar att använda en kombination av läkemedel 
och icke farmakologiska åtgärder för att få bukt med smärtan, till exempel med 
tröstande samtal, lägesändringar, ändringar i miljön som att dämpa belysningen. 3) att 
acceptera, att det patienten säger att han/hon upplever är sanningen och att inte påverkas 
av sina egna föreställningar om smärta. 4) hängivenhet till den kirurgiska omvårdnaden, 
som innebar att sjuksköterskorna identifierade sig själva som en viktig roll i patientens 
postoperativa smärtbehandling. Sjuksköterskorna kände att deras arbete spelade roll. De 
hade förmågan att hjälpa en annan människas lidande och det gav en större mening 
(ibid). 
  
Ett annat problem som belystes i resultatet var brister i organisationen. Många av 
sjuksköterskorna ville att ledningen och läkarna skulle se deras potential och förmåga 
att lindra lidande och trösta och att omvårdnadsinterventioner kunde göra mycket nytta, 
men att det krävdes mer tid och resurser för att hinna utföra dessa åtgärder på ett bra sätt 
(Rejeh et al 2009 s.278; Blondal & Halldorsdottir 2009 s.2901).  
 

Förslag för fortsatt forskning 
I dagens sjukvård blir patienterna äldre och äldre med fler sjukdomar i bagaget att ta 
hänsyn till. Dessutom är det mycket kortare vårdtider i dagens stressade samhälle, vilket 
medför att patienternas anhöriga som också är till åren och kanske själva sjukliga måste 
ta mer ansvar för sin äkta hälft. Det ställs mer och mer krav på anhöriga att vårda sina 
familjemedlemmar efter kirurgi, eftersom vårdplatser inom rehabilitering och eftervård 
dragits ner. 
Vi måste forska mer på dessa äldre patienter, vilka speciella behov har denna 
patientgrupp? Vi vet att de skiljer sig rent fysiologiskt på t.ex. smärta och hur mycket 
mindre smärtstillande de ofta tål och med fler biverkningar. Många läkemedel är 
dessutom olämpliga för äldre patienter på grund av biverkningar i form av t.ex. yrsel 
som kan leda till ökad fallrisk och konfusion. Vilken specifik information behöver de ha 
pre- och postoperativt samt inför hemgång?  
Enligt en kinesisk studies resultat kan man ha stor nytta av att bjuda in redan opererade 
patienter för att få reda på vilken information de saknade pre-och postoperativt och vad 
de hade för önskemål om förbättringar. Likaså såg de nyttan i att ha en specialiserad 
sjuksköterska på preoperativ information, som kunde avlasta sjuksköterskorna på 
avdelningen (Guo, East & Arthur 2014).  
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Jag personligen tror på en patientkoordinatorfunktion, som träffar patient och anhöriga 
både pre- och postoperativt för information och som tidigt kan förbereda både patient 
och anhöriga på vad de kan förvänta sig, ta del av patientens förväntningar och 
underlätta hemgången. Jag tror på idén kring patientbaserade önskemål för att kunna 
individualisera den information som man idag ger alla oavsett behov mycket på grund 
av tidsbrist. Jag skulle vilja prova detta koncept på thoraxavdelningen där jag arbetar, 
för att se hur vi kan förbättra informationen till patienterna både pre- och postoperativt 
med hjälp av våra tidigare patienters upplevelse av vården och den information de fått.  
 
Författaren ser också ett behov av vidare forskning av postoperativ smärtbedömning ur 
ett sjuksköterskeperspektiv, då många studier idag är gjorda utifrån patientens 
perspektiv. Forskning inom detta område kan leda till en ökad ömsesidig förståelse och 
utveckling inom den postoperativa smärtans komplexa behandling och utvärdering. 
 
Otillräcklig utbildning, inadekvat smärtskattning och bristande dokumentation bidrar till 
att patienten upplever smärta i samband med postoperativ vård. Faktorer av betydelse 
vid smärtbedömning och dokumentation kan förslagsvis belysas ur andra perspektiv, 
som till exempel organisatoriska och medicinska.  
 
Ett annat område som togs upp i resultatet var att sjuksköterskeutbildningen borde 
inriktas mer på omvårdnadsinterventioner som inte är medicinska eller farmakologiska 
och detta anser jag borde tas på allvar. Dessutom är det betydligt mer kostnadseffektivt 
att utföra rena omvårdnadsinterventioner som till exempel massage, värmebehandling 
och tröstande samtal än vad läkemedel kostar.  
 
Det hade också varit bra med mer forskning kring hur nyexaminerade sjuksköterskor ser 
på smärtbedömning och smärtskattning. Har de större kunskaper kring hur man 
använder olika smärtskattningsinstrument för att kunna interagera tillsammans med 
patienten? Vad får de lära sig under utbildningen idag jämfört med hur det var för fem 
år sedan?  
 
Jag hade gärna sett fler studier med etnografisk ansats då jag känner igen mig i Lauzon 
Clabos studie med vad som är tillåtet enligt avdelningens klimat. Det är lätt att bli 
hemmablind och tänka att så här har vi alltid gjort, istället för att se nyttan med att 
utvecklas framåt och dra nytta av de nya, kritiska ögonen. Vidare är det av stor vikt att 
sjukvården idag måste arbeta mer aktivt med hur vi ska kunna ta hand om patienterna 
utifrån deras specifika önskemål och förutsättningar.  
Det krävs också mer studier kring hur thorax patienterna smärtskattas och deras 
upplevelser, då det finns begränsat antal studier inom detta område. 
 
 

SLUTSATSER 
Slutsatsen är att sjukvården borde satsa på mer individualiserad patientinformation både 
preoperativt och innan hemgång, så patienten förstår varför smärtlindring är viktigt. Om 
detta görs kan man förhindra postoperativa komplikationer och kronisk smärta, som 
leder till lägre vårdkostnader och minst lika viktigt att bibehålla en patient med god 
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livskvalitet. Sjuksköterskan och sjukvården överlag behöver mer kunskap i hur 
smärtskattningen bör gå till och hur man kan undvika fallgroparna som finns inom den 
komplexa postoperativa smärtbehandlingen. Sjuksköterskan tillsammans med övrig 
vårdpersonal måste bli bättre på att kommunicera med patienten om den postoperativa 
smärtan och hitta ett gemensamt språk som båda kan förstå. För att kunna göra detta 
behövs det arbetas fram bättre och tydligare smärtskattningsinstrument med klara 
riktlinjer för vilken åtgärd som ska utföras vid varje ”siffra”. 
Kan vi dessutom utföra studier som kan visa beslutsfattarna att smärta är ett stort och 
komplext område som kräver mycket resurser och tid, men om detta åtgärdas kan vi i 
slutändan spara både pengar och framför allt ökad livskvalitet hos patienterna som får 
minskade problem med kronisk smärta så är det en bonus för alla parter. 
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Årtal 
Titel 
Tidskrift 
Ursprungsland 

Syfte Metod Urval Resultat 

Blondal, K & 
Halldorsdottir, S 
2009 
The challenge of 
caring for patients 
in pain: from the 
nurse´s perspective 
Journal of clinical 
nursing 
Island 

Att få en ökad 
förståelse hur det är 
för sjuksköterskan 
att ta hand om 
patienter med 
smärta. 

Kvalitativ och 
fenomenologisk.  
Djupintervjuer och 
ostrukturerade 
dialoger. 

10 
sjuksköterskor.  
6 inom kirurgi 
bland annat 
hjärt/lung. 
4 inom medicin. 
 

4 huvudsakliga 
motivationsfaktorer krävs 
för att sjuksköterskan ska 
kunna vara patientens 
förespråkare, moralisk 
förpliktelse, kunskap och 
personlig erfarenhet samt 
övertygelse. 4 
huvudsakliga utmaningar 
för sjuksköterskan 
beträffande 
smärtbehandling; läsa 
patienten, handskas med 
inre konflikter och 
moraliska dilemman, 
handskas med 
grindvaktare och 
organisatoriska hinder 

Dihle, A, Bjølseth, 
G & Helseth, S 
2006 
The gap between 
the saying and 
doing in 
postoperative pain 
management 
Journal of clinical 
nursing 
Norge 

Att förstå hur 
sjuksköterskor 
bidrar till den 
postoperativa 
smärtbehandlingen 
på en kirurgisk 
avdelning och för att 
identifiera hinder 
för att uppnå en 
optimal 
smärtlindring. 

Kvalitativ, 
beskrivande studie 
med hermeneutisk 
design. 
Djupintervjuer och 
observationer. 

9 sjuksköterskor 
inom kirurgi 

Fanns en skillnad mellan 
vad sjuksköterskan sade 
och vad hon/han faktiskt 
gjorde i fråga om 
postoperativ 
smärthantering. 
Uppmärksamhetsgraden 
hos sjuksköterskan var 
väldigt varierande i fråga 
om smärttecken. 

Gunningberg, L & 
Idvall, E 
2007 
The quality of 
postoperative pain 
management from 
the patients, nurses 
and patientrecords.  
Journal of nursing 
management 
Sverige  

Att studera 
kvaliteten på 
postoperativ 
smärtbehandling på 
två vårdavdelningar 
samt att beskriva 
och jämföra 
patienters och 
sjuksköterskors 
utvärdering av 
kvaliteten på 
postoperativ 
smärtbehandling 
och smärtskattning 

Kvantitativ metod, 
deskriptiv, 
jämförande design. 
Enkäter. 

121 patienter, 
varav 60 
genomgått 
thoraxkirurgi 
47 
sjuksköterskor 
varav 19 inom 
thoraxkirurgi. 

Det krävs förbättringar 
inom kommunikation, 
ageranden, tillit och miljö 

Lauzon Clabo, 
L.M 
2008 

Att undersöka 
sjuksköterskornas 
smärtskattning och 

Kvalitativ, 
deskriptiv studie 
med etnografisk 

Totalt 20 
sjuksköterskor. 
10 

På avdelningarna sågs ett 
dominerande mönster i 
hur sjuksköterskorna 
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An ethnography of 
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Journal of 
advanced nursing 
USA 
 

den sociala miljöns 
betydelse på två 

kirurgiska 
avdelningar. 

ansats. 
Observationer, 
fokusgrupper och 
enskilda intervjuer.  

sjuksköterskor 
från varje 
kirurgavdelning. 

smärt bedömde. Man 
tittade främst på 
patienternas berättelse 
eller typologi. 

Leegaard, M, 
Watt-Watson, J, 
McGillon, M, 
Costello, J, Elgie-
Watson, J & 
Partridge, K 
2011a 
Nurse´s 
educational needs 
for pain 
management of 
post-cardiac 
surgery patients 
Journal of 
cardiovascular 
nursing 
Canada 

Att identifiera 
sjuksköterskors 
behov av kunskap 
på hur man 
förbereder patienten 
på att ta hand om sin 
postoperativa smärta 
efter hemgång 

Kvalitativ, 
deskriptiv metod. 
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semistrukturerade 
enskilda intervjuer 
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sjuksköterskor 
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hjärtkirurgi 

Sjuksköterskorna såg 
framför allt utmaningar 
vad gällde patientens 
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inställning till 
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kunskap krävdes om 
användning av 
multimodala 
smärtstrategier och på hur 
man skulle förbereda 
patienten till att själv ta 
hand om smärtan i 
hemmet.  

Leegaard, M, 
Husby, Y, Berge, 
A. W & Rustøen, 
T. 
2011b 
Hvilke kunnskaper 
trenger sykepleiere 
for å hjelpe 
pasienter til å 
håndtere smerter 
etter hjertekirurgi? 
Forskning 
Norge 

Att beskriva vad 
sjuksköterskorna 
identifierar som sina 
specifika 
kunskapsbehov för 
att kunna hjälpa 
patienterna att 
hantera smärta efter 
hjärtkirurgi och 
sjuksköterskornas 
föreställningar om 
smärta och 
smärtbehandling 
generellt. 

Kvalitativ, 
beskrivande metod. 
Fokusgrupper, 
enkäter och 
intervjuer. 

21 
sjuksköterskor 
inom 
hjärtkirurgi 

De identifierade 
kunskapsbehov gällande 
patientens individuella 
skillnader och hur man 
skulle hantera att läkarna 
misstrodde 
sjuksköterskornas 
smärtbedömning. De 
utmanades även av 
patientens ålder och 
kulturella skillnader 

Mackintosh-
Franklin, C 
2013 
Registered 
nurse´personal 
responses to 
postoperative pain: 
A descriptive 
qualitative study 
Pain management 
nursing 

Att utforska 
sjuksköterskors 
personliga gensvar 
på patienter med 
postoperativ smärta 
och att identifiera 
och se hur det 
personliga gensvaret 
kan påverka 
smärtbehandlingen 

Kvalitativ, 
deskriptiv metod. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

16 
sjuksköterskor 
inom kirurgi 

Fem huvudteman; normal 
postoperativ smärta, d.v.s. 
ett kollektivt tänkande att 
man har ont efter en 
operation, effekten av 
smärta sågs som ett 
problem om den var 
onormal, 
smärtbehandlingen bestod 
enbart av farmaka, 
effektiv smärthantering på 
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England den egna avdelningen och 
emotionell empati med 
patienter i smärta sågs 
som påfrestande när 
ingenting hjälpte. 

Manias, E, 
Bucknall, T & 
Botti, M 
2004 
Assessment of 
patient pain in the 
postoperative 
context 
Western Journal of 
nursing research 
Australien 

Att avgöra hur 
sjuksköterskor 
bedömde 
patienternas smärta 
vid aktivitet i 
postoperativa 
sammanhang 

Mixad kvantitativ 
och kvalitativ 
metod. 
Beskrivande studie. 
Observationer, 
intervjuer. Icke 
jämförande design. 

52 
sjuksköterskor 
312 patienter 
Bland annat från 
hjärt/lungkirurgi 

De flesta sjuksköterskorna 
bedömde smärta genom 
att ställa frågor. I övrigt 
förekom visuell analog 
skala och mer komplexa 
bedömningar. Mer än 40 
% av sjuksköterskorna 
utförde ingen 
smärtbedömning vid 
aktivitet 

Manias, E, 
Bucknall, T & 
Botti, M 
2005 
Nurse´s strategies 
for managing pain 
in the 
postoperative 
setting 
Pain management 
nursing 
Australien 

Att fastställa de 
strategier 
sjuksköterskan har 
för att hantera 
patienter med 
postoperativ smärta 

Mixad kvantitativ 
och kvalitativ 
metod. 
Beskrivande studie. 
Observationer och 
enskilda intervjuer. 
Icke jämförande 
design. 

52 
sjuksköterskor 
312 patienter 
Bland annat från 
hjärt/lungkirurgi 

Sex huvudteman; att 
hantera smärta effektivt, 
prioritera smärterfarenhet 
för smärtbehandling, att 
missa smärtsignaler, 
regler och upprätthållande 
av smärtbehandling, 
förebygga smärta och 
reaktiv smärtbehandling. 
Kommunikation mellan 
sjuksköterska och patient 
samt mellan 
sjuksköterskor belystes 
som en viktig del i 
smärtbedömning samt hur 
mycket tid som fanns att 
tillgå. 

Rejeh, N, Ahmadi, 
E, Mohammadi, E, 
Kazemnejad, A & 
Anoosheh, M 
2009 
Nurses´ 
experiences and 
perceptions of 
influencing barriers 
to postoperative 
pain management 
Scandinavian 
Journal of Caring 
sciences 
Iran 

Att identifiera 
sjuksköterskors 
erfarenheter och 
uppfattningar om 
hindren för 
postoperativ 
smärtbehandling. 

Kvalitativ, 
fenomenologisk 
metod. 
Semistrukturerade 
intervjuer 

26 
sjuksköterskor 
inom kirurgi 

Brist på förberedande 
utbildning, 
sjuksköterskors brist på 
auktoritet, bristande 
sjuksköterske-patient 
relationer och störningar  
i smärtbehandlings-
interventioner gjorde att 
sjuksköterskan kände sig 
missnöjd med 
smärtbehandlingsregimen 

Rognstad, M-K, 
Fredheim, O.M.S, 
Johannessen, 
T.E.B, Kvarstein, 

Att undersöka 
attityder, 
föreställningar och 
självrapporterad 

Deskriptiv, 
tvärsnittsenkät. 

128 läkare och 
407 
sjuksköterskor. 
26 läkare från 

Både läkare och 
sjuksköterskor skattade 
sin kompetens högt 
gällande den nociceptiva 
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G, Skauge, M, 
Undall, E & 
Rustøen, T 
2012 
Attitudes, beliefs 
and self-reported 
competence about 
postoperative pain 
among physicians 
and nurses working 
on surgical wards 
Scandinavian 
Journal of caring 
sciences 
Norge 

kompetens inom 
postoperativ smärta 
bland läkare och 
sjuksköterskor som 
arbetar på 
kirurgavdelningar. 

thorax och 51 
sjuksköterskor 
från thorax 

smärtan, men betydligt 
lägre gällande neurogen 
smärta. Både läkare och 
sjuksköterskor skattade 
högt att patienterna var 
nöjda med sin 
smärtlindring. Endast 20 
% var nöjda med den 
årliga uppdateringen av 
postoperativ smärta.  

     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 2  
Kvalitetsgranskning av kvalitativa och kvantitativa studier enligt Friberg (1994) 
ss. 119-121. 

 
Gemensamma frågor för både kvalitativa och kvantitativa artiklar: 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? 
• Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna? 
• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? 
• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
• Hur är metoden beskriven? 
• Hur har urvalet gjorts? (kvantitativa artiklar) Hur är undersökningspersonerna 

beskrivna? (kvalitativa artiklar) 
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• Hur har data analyserats? 
• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 
• Vad visar resultatet? 
• Hur har författarna tolkat studiens resultat? (kvalitativa artiklar) 
• Vilka argument förs fram? 
• Finns det några etiska resonemang? 
• Finns det metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 
• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden? 
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